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RESUMO 

 
 

Esta tese discute a aplicação da Aprendizagem Social (AS) para políticas públicas de adaptação à 
mudança do clima e fortalecimento de resiliência em cidades. Considerada um wicked problem, a 
adaptação desafia as políticas e gestão públicas tradicionais. Nesse contexto, a AS é assumida como 
indispensável ao planejamento e à implementação de instrumentos e projetos que lidam com a 
complexidade dessa agenda. Porém, perspectivas críticas sobre a abordagem apontam limitações em 
relação à teoria que a embasa e lacunas em relação à sua prática. Em consonância com a essas 
perspectivas críticas, esta tese defende que processos de AS, apesar de fundamentais, não são 
suficientes para o fortalecimento e a (re)distribuição de capacidades adaptativas e transformativas no 
sistema socioténico urbano, em especial, entre os grupos sociais em situações de maior 
vulnerabilidade. Desse modo, uma primeira lacuna abordada nesta tese refere-se à integração dos 
processos de AS ao contexto político-institucional, reconhecendo-os como dinâmicas essencialmente 
políticas, potencializadas ou limitadas pelos arranjos institucionais ao mesmo tempo que em os 
afetam. Outra lacuna diz respeito à qualificação dos componentes centrais à prática da AS no que 
tange a procedimentos e papéis a serem garantidos em seu desenho e condução. Frente a isso, 
desenvolveu-se um estudo de caso sobre políticas relacionadas a adaptação e resiliência em Glasgow, 
Escócia (Reino Unido), com base no qual se discutem as seguintes perguntas: Como os processos de 
AS se relacionam com o contexto político-institucional e como essas relações afetam o potencial da 
AS de reverberar e promover mudanças no sistema sociotécnico? Quais as características e 
componentes necessários a esses processos para que contribuam para o fortalecimento e a 
distribuição de capacidades adaptativas e de resiliência? Quais procedimentos e papéis devem ser 
garantidos? Para a análise dos achados do caso, este trabalho articula a AS às abordagens de 
Convergência e Integralidade. Conclui-se que processos de AS devem ser combinados ao fomento da 
ação pública, à criação de espaços formais e informais para a interação social cotidiana, ao 
deslocamento de agentes de governo aos espaços dos bairros e comunidades e ao fortalecimento de 
organizações locais e de base comunitária. Além disso, qualifica-se a participação para a AS como 
processo contínuo de negociação de cenários com representação equitativa das realidades que 
compõem a situação em foco e que deve englobar a formulação dos problemas e ser facilitada por 
terceira parte. O conhecimento para a AS é entendido como transdisciplinar. Arranjos em redes, 
parcerias e coalizões, bem como a convergência de políticas são fatores que apoiam a capacidade de 
implementação, ao mesmo tempo em que devem ser pensados criticamente frente ao risco de exclusão 
de vozes contra-hegemônicas. Por fim, são sistematizados dois caminhos para estratégias de 
institucionalização da agenda de adaptação e propostos cinco eixos de recomendações para o 
planejamento e a implementação de políticas de adaptação em nível local.  
 
 
Palavras-chave: adaptação à mudança do clima, resiliência evolucionária, políticas públicas urbanas, 
aprendizagem social, participação social. 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
ABSTRACT 

 
 
This thesis discusses the application of Social Learning (SL) for public policies on climate change 
adaptation and resilience strengthening in cities. Considered a ‘wicked problem’, adaptation 
challenges traditional public policies and management. In this context, SL is assumed to be 
indispensable in the planning and implementation of instruments and projects that deal with the 
complexity of this agenda. However, critical perspectives on the approach point out limitations in 
relation to the theory that underlies it and gaps in regard to its practice. In line with these critical 
perspectives, this thesis argues that SL processes, although fundamental, are not sufficient for the 
strengthening and (re)distribution of adaptive and transformative capacities in the urban 
sociotechnical system, especially among the social groups in major situations of vulnerability. Thus, 
a first gap addressed in this thesis refers to the integration of SL processes into the political-
institutional context, recognising them essentially as political dynamics, enhanced or limited by 
institutional arrangements while affecting those. Another gap relates to the qualification of the central 
components to the practice of AS in terms of procedures and roles to be guaranteed in their design 
and conduction. In light of this, this research develops a case study on policies related to adaptation 
and resilience in Glasgow, Scotland (United Kingdom), based on which the following questions are 
discussed: How do the processes of SL relate to the political-institutional context and how do these 
relationships affect the SL's potential to reverberate and promote changes in the sociotechnical 
system? What are the characteristics and components necessary for these processes to contribute to 
the strengthening and distribution of adaptive capacities and resilience? How should procedures and 
roles be guaranteed? For the analysis of the case's findings, this work articulates the SL to the 
approaches of Convergence and Integrality. It is concluded that SL processes must be combined with 
the promotion of public action, the creation of formal and informal spaces for daily social interaction, 
the displacement of government agents to the neighbourhoods and communities’ spaces and the 
strengthening of local and grassroots organisations. In addition, participation for AS is described as 
a continuous process of scenarios negotiation, ideally laying upon the equitable representation of the 
realities that make up the situation in focus, and that should encompass the formulation of problems 
and be facilitated by a third party. Knowledge for SL is understood as transdisciplinary. Network 
arrangements, partnerships and coalitions, as well as policy convergence, are factors that support the 
implementation capacity, at the same time that they must be thought critically in view of the risk of 
excluding counter-hegemonic voices. Finally, two paths for strategies for institutionalising the 
adaptation agenda are systematised and five axes of recommendations are proposed for planning and 
implementing adaptation policies at the local level. 
 
 
Keywords: adaptation to climate change, evolutionary resilience, urban public policies, social 
learning, social participation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A mudança do clima desafia as formas de organização socioeconômicas e culturais da 

sociedade contemporânea impondo disrupções aos modos de vida, atividades produtivas, fluxos 

naturais, de pessoas, informações, mercadorias e do próprio capital. Os impactos de eventos 

climáticos extremos que já se fazem presentes, tanto nas cidades quanto nas zonas rurais (IPCC, 

2018), tornar-se-ão ainda mais frequentes e intensos nos próximos anos diante da previsão de aumento 

da temperatura média da Terra entre três e cinco graus Celsius até 2100 (WMO, 2020). Os efeitos se 

traduzem em inundações e alagamentos, deslizamento de terras, degradação acelerada de 

ecossistemas, maior incidência de doenças crônicas e vetoriais, danos às infraestruturas, em territórios 

mais ou menos expostos e sensíveis, com maior ou menor capacidade de adaptação e, portanto, mais 

ou menos vulneráveis frente a essas ameaças. Os eventos climáticos presentes e futuros desafiam os 

modelos de gestão, pública e privada, demandam a reformulação não apenas dos processos de 

planejamento e implementação de políticas e instrumentos de desenvolvimento, ordenamento 

territorial, moradia, saneamento, transporte e mobilidade, como também os preceitos nos quais se 

ancoram tais processos.   

 As cidades1 estão no centro da discussão sobre como nós, como sociedade global e em cada 

país e território2, lidaremos com a mudança do clima nos próximos anos. Como motor da fábrica de 

produção econômica, social e cultural contemporânea, os centros urbanos concentram mais da metade 

de população mundial (World Bank, 2020)3, investimentos e infraestrutura, ao mesmo tempo em que 

se mostram especialmente vulneráveis a eventos climáticos com base em crescimento e ocupação do 

solo desordenados, ciclos de desenvolvimento econômico insustentáveis, dinâmicas de exclusão e na 

carência de acesso a infraestrutura, serviços e equipamentos públicos de qualidade por parte de grande 

parte das populações urbanas (Bulkeley & Betsill, 2005; PBMC, 2013; Jacobi, et al., 2006). Diante 

 
1 Cidades são entendidas, de acordo com umas das definições retomadas no relatório das Nações Unidas “The World’s 
Cities in 2018” (UN, 2018), como os lugares onde grandes concentrações de pessoas habitam e trabalham, onde se 
localizam centros de governo e operam redes densas de comércio e transporte. A região de uma cidade, ou “área 
metropolitana”, é definida de acordo com o grau de interconexão econômica e social entre áreas contíguas e próximas 
aos centros urbanos, que se configura meio de fluxos de pessoas, bens e recursos.  
2 A noção de território refere-se à trama de relações e ao tecido social constituído a partir dessas relações a fim de que 
demandas e necessidades sejam atendidas frente às especificidades dos lugares (Abramovay, 2000). Assim, o território 
pode ser entendido como a apropriação social do ambiente, resultado do encontro e da mobilização de diferentes atores 
que, em relação, constituem uma identidade societária, estabelecem e atuam sobre fluxos e trocas e transformam a 
paisagem, os ambientes naturais e construídos (Saquet, 2009). Assim, os territórios não seguem ou se enquadram 
necessariamente nos limites geográficos de municípios ou estados, podem conectar cidades ou bairros e comunidades 
dentro uma cidade.  
3 No Brasil estima-se que 84,72% da população esteja em áreas urbanas (IBGE, 2015). 
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das desigualdades socioeconômicas que marcam a vida e a reprodução social nas cidades e que se 

refletem nas paisagens urbanas, os grupos sociais em situações de pobreza são mais afetados pela 

mudança do clima4 e, caso políticas públicas efetivas5 de adaptação e resiliência6 não alcancem os 

territórios urbanos, conforma-se um ciclo desvirtuoso de acirramento de desigualdades e acentuação 

dos fatores de vulnerabilidades. Assim, é necessário que a justiça social seja explicitamente assumida 

como componente da agenda de adaptação urbana como base para a construção dos sentidos locais 

de ‘justiça climática’7 (Harlan, Pellow, Roberts, Bell, Holt, & Nagel, 2015), a partir das perspectivas 

de justiça procedimental, distribucional e epistemológica (Shih e Mabon, 2017; Mabon, 2018).  

 Partindo dessa perspectiva, este trabalho assume adaptação à mudança do clima como uma 

agenda crucial e transversal, a ser conformada e desenvolvida por meio de políticas intersetoriais 

estruturadas, transversais às pastas e departamentos e aos níveis de governo, com visão de longo prazo 

e em articulação com agenda, mais antiga e consolidada, de mitigação. Assim, combinado aos 

esforços de redução das emissões e descarbonização da economia, a adaptação significa promover 

“ajustes nos sistemas naturais e humanos em resposta aos estímulos climáticos atuais ou esperados e 

a seus efeitos, reduzindo seus danos ou explorando oportunidades benéficas” (IPCC, 2007: 6), mas 

não de qualquer maneira; o que torna a agenda especialmente desafiadora são as características e 

meios que precisam ser assumidos pelas políticas públicas para que efetivamente promovam 

resiliência em todo o sistema sociotécnico urbano.  

Entende-se que adaptação em cidades representa, fundamentalmente, uma nova perspectiva 

sobre problemas estruturais e históricos derivados dos modelos de desenvolvimento e de urbanização 

que se tornaram hegemônicos desde o Século XIX (Silveira et al., 2020). Traduz-se, assim, em uma 

agenda tão urgente em relação ao próprio paradigma de crescimento econômico como base para bem-

estar social, quanto à concretização dos Direitos Humanos (ONU, 1948) para todas e todos como 

 
4 Em 2018 cerca de 108 milhões de pessoas precisaram da ajuda do sistema humanitário internacional em decorrência 
desses eventos (WMO, 2020). 
5 Assume-se políticas públicas efetivas como aquelas “capazes de alcançar uma mudança desejada em uma situação 
considerada um problema” (Mayntz, 1983: 126-127). Políticas públicas de adaptação à mudança do clima são 
consideradas efetivas ao reduzirem impactos e riscos atuando sobre fatores de vulnerabilidade de populações, 
organizações e territórios, seja atuando sobre a exposição e a sensibilidade aos eventos climáticos, seja fortalecendo 
capacidades adaptativas.  
6 Resiliência pode ser definida como a capacidade dos sistemas social, econômico e ambiental de lidar com eventos 
perigosos e tendências de distúrbios, de modo a manter sua função essencial, identidade e estrutura, bem como sua 
capacidade de adaptação, aprendizado e transformação (IPCC, 2014). 
7 Segundo Harlan et al. (2015), a mudança do clima é uma questão de justiça por três razões: suas causas se relacionam a 
desigualdades sociais, os grupos pobres e ricos sofrem seus impactos de forma desigual e as políticas climáticas resultam 
em custos e benefícios distribuídos de forma desigual entre grupos sociais e sociedades. Em resumo, quem sofre primeiro 
e mais com os impactos dos eventos climáticos são “as pessoas mais marginalizadas do mundo”, sobre as as quais recaem 
uma combinação de fatores de vulnerabilidades gerando situações de “desvantagem cumulativa” (Ibidem: 3-4).  
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ponto de partida para que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (UN Global Compact) 

possam ser alcançados nas próximas décadas. Nesse sentido, embora trate do desenho e 

implementação medidas de adaptação em resposta a impactos e riscos climáticos específicos, 

estratégias capazes de reduzir vulnerabilidades no longo prazo requerem abordagens sistêmicas e 

holísticas, que considerem e lidem com as raízes dos fatores de vulnerabilidade e suas relações nos 

territórios (Adger et al., 2005; Tompkins et al., 2010).  

 Embora venha ganhando visibilidade8 e recursos9 nas últimas décadas, os investimentos em 

adaptação e resiliência estimados necessários nos ‘países em desenvolvimento’ estão entre 280 e 500 

bilhões de dólares por ano até 2050 (UNEP, 2016). Sejam originários de fontes públicas, privadas ou 

de agências internacionais, os resultados alcançados por esses investimentos dependerão diretamente 

do marco regulatório e dos arranjos institucionais em vigor nos países, estados, municípios, bairros e 

comunidades. No entanto, para que sejam erigidos tais elementos base para que ações e investimentos 

possam reduzir vulnerabilidades e fortalecer resiliência é necessário considerar que adaptação se 

enquadra no que se entende como um novo domínio de políticas públicas (Preston, et al., 2011; 

Massey e Huitema, 2013) considerando suas inter-relações com inúmeras outras agendas, relações de 

causa e efeito não-lineares entre eventos climáticos e impactos sociais, políticos, econômicos e 

ambientais, que se dão em múltiplas escalas temporais, e as incertezas envolvidas, tanto nas projeções 

com base em modelos climáticos quanto em relação a seus efeitos nos territórios. Portanto, adaptação 

à mudança do clima é considerada um wicked problem que, para ser enfrentado, demanda o 

envolvimento de diversos setores e grupos sociais, a articulação entre níveis de governo e escalas de 

atuação e a integração entre disciplinas e conhecimentos técnico-científicos e tradicional-empíricos, 

rumo à transdisciplinaridade (Head e Aford, 2013; Ansell & Geyer, 2016; Dale et al. 2018).   

Complexos, abertos, de difícil previsão, e inapreensíveis por meio de modelos lineares de 

gestão de riscos e planejamento (Alford e Head, 2017; Campos et al., 2016), os wicked problems 

demandam processos de aprendizagem envolvendo diversos atores interessados e relevantes para a 

construção de entendimentos mais amplos e compartilhados, a partir da troca de conhecimentos, sobre 

as situações problema em foco (Pahl-Wostl, et al., 2008; Xavier, Jacobi, & Turra, 2018). Entre as 

teorias de aprendizagem discutidas na literatura sobre problemas socioambientais complexos, nas 

 
8 O Acordo de Paris (UNFCCC, 2015) inclui entre seus objetivos o aumento da capacidade de adaptação aos impactos 
negativos da mudança do clima e a promoção de resiliência à mudança do clima e viabilizar os investimentos necessários 
ao desenvolvimento de baixo carbono e resiliente à mudança do clima. Ainda, em seu Artigo 7 estabelece o fortalecimento 
das capacidades adaptativas e de resiliência como uma prioridade, especialmente nas áreas de vulnerabilidades críticas.  
9 Nota-se que o investimento em adaptação ainda é significativamente menor do que o destinado a mitigação e do que se 
estima necessário no mundo e no Brasil (Climate Policy Initiative, 2019; Instituto Ethos, WWF Brasil, 2017). 
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duas últimas décadas destaca-se a Aprendizagem Social (AS) (Cash et al., 2006; Pelling & High, 

2005; Reed et al., 2010; Armitage et al., 2009; Rodela, 2011), uma abordagem orientada para 

processos coletivos entre pessoas que compartilham de um propósito inicial comum, com base em 

diálogo, troca, ação e reflexão (Van Epp & Garside, 2014; Ensor e Harvey, 2015; Jacobi, et al., 2006), 

a partir dos quais mudanças de compreensão que vão além dos indivíduos e alcançam o sistema social 

mais amplo são alcançadas e propiciam ação coletiva e mudanças de comportamento (Kristjanson et 

al., 2014). 

Com base na AS, adaptação à mudança do clima é vista como um processo contínuo, de longo 

prazo, de aprendizagem com as seguintes dimensões não-lineares: participação e mobilização, 

coprodução e circulação de conhecimento e desenvolvimento de capacidades, reflexão e ação 

iterativas e revisão de instituições, normas e práticas (Van Epp & Garside, 2014; Fisher et al., 2016; 

Van Epp et al., 2016). A partir dessa abordagem, portanto, essas dimensões devem ser incorporadas 

ao ciclo de políticas públicas10  de adaptação por meio de práticas e arranjos institucionais que 

permitam ao sistema absorver aprendizados, se ajustar e responder a evidências de impactos e 

vulnerabilidades à mudança do clima, assim como a resultados e desdobramentos das ações e 

iniciativas em implementação (Ranger & Garbett-Shields, 2012). Formuladores de políticas e 

gestores públicos são chamados a assumir um duplo papel: primeiro a adaptar a forma como as 

políticas públicas são concebidas para considerar a incerteza climática e a complexidade dos atores e 

questões correlatas, e também a criar ou fomentar espaços de interação e aprendizagem entre 

diferentes grupos e setores interessados e relevantes (Pelling, 2005; Pelling e High, 2005). 

Se a articulação entre os diferentes níveis de governo é indispensável, os governos locais11, 

em especial, são convocados a liderar processos de adaptação e fortalecimento de resiliência por 

algumas razões: (i) são a escala jurisdicional imediata aos territórios, onde se concretizam os 

impactos; (ii) possuem maior flexibilidade para formular novas políticas ou implementar políticas de 

forma inovadora; e (iii) estão próximos a outros atores locais e, por isso, têm maior facilidade para 

 
10 O ciclo de política pública é entendido neste trabalho com base no processo explorado por Fischer et al. (2006) 
organizado em: “formação da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação” (p. 43). Os 
autores apontam que essa é forma convencional de descrever a cronologia do processo, mas destacam as críticas à 
representação linear, mais prescritiva que descritiva da realidade do fazer das políticas públicas, mas que o modelo tem 
propósito organizativo e serve como “tipo ideal de planejamento e tomada de decisão racionais” (p. 44). Recorre-se ao 
termo ‘ciclo’ neste trabalho já que ‘processo’ será repetidamente usado como referência ao processo de aprendizagem 
social, este inserido no ciclo de políticas públicas. Vale destacar que se reconhece a não-linearidade e impossibilidade de, 
na prática, separar claramente, cada etapa desse ciclo.  
11  Seguindo Jann e Wegrich (2007), entende-se como níveis de governo: local, regional, nacional, internacional e 
supranacional. No Brasil, o nível local de governo é o do município, enquanto na Escócia a unidade de governo local é o 
council. Os councils, assim como os municípios, abrangem áreas rurais e urbanas. Os councils que governam áreas 
urbanas são os city councils.  
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atuar em conjunto e influenciar suas atuações nos territórios (Puppim de Oliveira, 2009). No entanto, 

enquanto neste nível são latentes dificuldades de caráter técnico e institucional, como a falta de 

clareza sobre os limites entre papéis e responsabilidades de cada nível de governo e a carência de 

recursos e de capacidade técnica para planejar e implementar medidas de adaptação, a missão de 

promover processos de aprendizagem social como base para medidas consistentes de adaptação 

implica desafios não resolvidos na teoria da AS. Entre eles se destacam: a lacuna de qualificação dos 

componentes desses processos – como participação e governança12 –, a fim de diferenciá-los de outras 

abordagens participativas e respaldar o desenho e condução da AS para adaptação e resiliência,  

reconhecendo a complexidade do tema e das questões envolvidas (o que leva a autores como Ansell 

e Geyer (2016) preconizarem o resgate de uma abordagem pragmática e da perspectiva de 

complexidade ontológica); e a premência pela conexão dos processos de aprendizagem às dinâmicas 

e arranjos político-institucionais mais amplos, nos quais invariavelmente estão inseridos, e, ao mesmo 

tempo, afetam e são afetados pela produção de entendimentos compartilhados e pela ação coletiva 

produzidas em comunidades de prática e disseminadas pelas boundary e bridge organisations 

(Pelling & High, 2005). A qualificação de seus componentes e posicionamento da AS nessas 

dinâmicas e arranjos mais amplos são necessários para que uma visão crítica e sistêmica sobre as 

questões de representatividade e legitimidade embutidas nos processos de participação social e sobre 

o potencial de transformação da AS possa ser erigida.  

Promover interações em grupos que se conformam comunidades de prática, com intenção de 

que os participantes se relacionem como pares, troquem experiências e produzam conhecimento 

compartilhado a partir da prática, mesmo que compostos por representes de diversos setores não 

garante que as diversas realidades que se interpõem em um determinado território possam emergir e 

sejam consideradas na negociação de cenários comuns (Grau-Solés et al., 2011), assim como não é, 

por si só, suficiente para que ações capazes de promover capacidades adaptativas (CA) de forma 

equitativa sejam disparadas (Pelling e High, 2005). Dessa maneira, embora a produção acadêmica 

disponível sobre AS para adaptação denote a frutífera aplicação da abordagem (ex. Pelling e High, 

2005; Cash et al., 2006; Reed et al., 2010), evidencia-se uma lacuna de descrição sobre como seus 

principais componentes se aplicam, na prática, a a políticas públicas urbanas efetivas de adaptação – 

capazes de promover resiliência em todo o sistema sociotécnico e aumentar CA dos grupos sociais e 

 
12 Adota-se o conceito de governança pública como “estruturação das relações entre o Estado e suas instituições nos níveis 
federal, estadual e municipal, por um lado, e as organizações privadas, com e sem fins lucrativos, bem como os atores da 
sociedade civil coletivos e individuais, por outro” (Kissler e Heidemann, 2006, p. 480). 
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comunidades em situações críticas de vulnerabilidade, adetentes, portanto às realidades de bairros e 

comunidades.  

Diante dessas lacunas e da premência por políticas urbanas efetivas de adaptação nos 

próximos anos, em especial nas cidades marcadas por grandes desigualdades socioeconômicas, onde 

as vulnerabilidades se relacionam diretamente às situações de pobreza, informalidade e uso 

desordenado da terra e dos recursos naturais (Hardoy e Lankao, 2011), esta pesquisa dedica-se a 

investigar e descrever, com base no estudo de caso de Glasgow, na Escócia (Reino Unido), 

componentes institucionais, procedimentos e papéis necessários a processos de AS e dinâmicas 

sociopolíticas pelos quais os esforços de adaptação ganham sentidos para os diversos atores 

envolvidos.  

Para tanto, este trabalho adotou como método o estudo de caso único em profundidade 

desenvolvido por meio de três etapas: i) pesquisa exploratória; ii) análise de contexto institucional; e 

iii) estudo de experiências em bairros e comunidades. Em cada uma delas foram aplicadas múltiplas 

técnicas coleta de dados: análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação direta em 

eventos. A definição de Glasgow como a cidade foco do estudo foi tomada ao final da etapa de 

pesquisa exploratória e se respaldou, principalmente, em: identificação de elementos da AS, 

mapeados na revisão inicial da literatura, em documentos de políticas e instrumentos em vigor na 

cidade e em iniciativas e experiências implementadas ou em curso em Glasgow, em especial projetos 

de regeneração urbana envolvendo soluções baseadas na natureza (SbN); participação da cidade em 

redes transnacionais de apoio, produção de conhecimento e troca de experiências, ancoradas na 

prática de adaptação e resiliência, como 100 Resilient Cities, programa Resilient City (ICLEI) e 

Global Convenat of Mayors for Climate & Energy; o fato de Glasgow ter sido a primeira cidade do 

Reino Unido a publicar uma estratégia de resiliência (Andrew, 2016); e a região da cidade constituir 

um ‘laboratório’para investimentos e programas de adaptação e resiliência na Escócia (Scottish 

Government, 2020; Glasgow City Council, 2016; 2018). Para a análise do caso a partir de uma 

perspectiva crítica e sistêmica fez-se necessário integrar outras bases teórico-conceituais à abordagem 

da AS, referentes à Convengência (Lovell et al, 2009; Heichel et al., 2017) e à Integralidade políticas 

públicas (Blanco, et al., 2010; Grau-Solés et al., 2011). Essa integração entre abordagens constitui 

uma contribuição para a literatura.   

No contexto dos programas, resoluções e incentivos da União Europeia para cidades 

sustentáveis e nas estratégias e regulamentações do Reino Unido orientadas para identificar e gerir os 

riscos climáticos, muito se tem planejado e implementado na Escócia em esforços para adaptação e 
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resiliência frente à mudança do clima. A região da cidade de Glasgow foi assumida como o palco 

para um conjunto de iniciativas piloto e precursoras. Essas experiências em torno das quais se 

produzem aprendizados coletivos, parte deles circulando pelo sistema sociotécnico e se refletindo em 

iniciativas que se seguiram, não são resultado apenas de estratégias, planos e diretrizes em vigor, mas 

principalmente de coalizões e redes formadas por atores governamentais e não-governamentais 

dedicadas a cocriação de soluções compartilhadas e coordenação de esforços relacionados a 

problemas complexos, como a gestão superficial da água.  

Resiliência e adaptação à mudança do clima evoluem juntas na história de Glasgow, 

parcialmente se sobrepondo, complementando e impulsionando uma à outra. Juntas elas formam um 

caso emblemático de governança multinível e multiescala que ilustra a noção ampliada de políticas 

públicas demandadas por wicked problems como a mudança do clima, bem como os novos papéis 

que os governos locais são convocados a desempenhar. Sob o lema “as pessoas fazem Glasgow”, a 

estratégia Our Resilient Glasgow se concentra nas áreas mais carentes da cidade e destaca a 

importância de que as diversas vozes componham as transformações pelas quais a cidade deve passar.  

Nesse cenário, há uma aparente convergência de discursos em torno dos objetivos de 

crescimento econômico, atrelando-os à ampliação dos espaços verdes e criação de redes verdes na 

cidade, com consequente melhoria de saúde e bem-estar, e maiores CA dos grupos em situações de 

vulnerabilidades. As ações e iniciativas estendem-se por uma teia de políticas públicas - 

regulamentações, estratégias, estudos e planos - e são possibilitadas por uma conjunção de fatores 

técnicos que criam tal narrativa convergente para a adaptação aos estressores presentes e futuros. 

Porém, uma vez investigados de perto e em profundidade, os processos de ‘desenvolvimento 

econômico sustentável’ de Glasgow que soam uníssonos revelam relações e dinâmicas sociopolíticas 

em que residem conflitos subjacentes e as relações de poder que definem as possibilidades e 

limitações para que comunidades influenciem as tomadas de decisão. 

 Apesar da afluência de iniciativas e arranjos institucionais, configurando um rico cenário para 

o estudo de políticas climáticas urbanas, o caso de Glasgow ainda é pouco explorado na literatura e 

carece da sistematização de seus componentes como parte do complexo sistema sociotécnico urbano. 

Dedicado a desvendar não apenas os componentes deste sistema em vigor em Glasgow, mas 

especialmente as dinâmicas por meio das quais eles têm interagido para produzir (ou não) mudanças 

transformadoras no contexto urbano, este estudo de caso discute se e como o fortalecimento de 

resiliência na região da cidade de Glasgow vem se ancorando em processos de AS respaldados pela 

convergência de políticas e se desdobrando em ações e intervenções integrais nos bairros e 



  

 

23 

comunidades. Embora, situados em um contexto específico, os achados e aprendizados sobre os 

componentes das políticas relacionadas a adaptação e suas características servem de norte para 

gestores públicos de outras cidades imbuídos da liderança dos processos de formulação, planejamento 

e implementação de políticas e instrumentos voltados a adaptação e resiliência. 

1.1 Perguntas e objetivos da pesquisa 

 A pergunta central de pesquisa assumida neste trabalho é:  

> Quais as características e os componentes necessários a processos de aprendizagem social 

capazes de contribuir para a efetividade de políticas públicas de adaptação à mudança do clima e 

resiliência (‘wicked problem’) em cidades? 
  
A partir das lacunas identificadas na literatura sobre Aprendizagem Social, desdobram-se 

outras três perguntas:  

• Como os processos de aprendizagem social se relacionam com o contexto político-

institucional e como essas relações afetam o potencial da aprendizagem de reverberar e 

promover mudanças no sistema sociotécnico? 

• Quais as características e componentes necessários a processos de aprendizagem social 

para que contribuam para o fortalecimento e a distribuição de capacidades adaptativas e 

de resiliência evolucionária nos sistemas sociotécnicos urbanos? 

• Quais procedimentos e papéis devem ser garantidos em processos de aprendizagem social 

a serem inseridos no ciclo de políticas públicas de adaptação a fim de que contribuam 

para a transformação de situações de vulnerabilidade nos territórios urbanos? 

 

Relacionados a essas três perguntas, a pesquisa se desenvolveu com os seguintes objetivos:  

• Investigar as potencialidades e limitações da abordagem de Aprendizagem Social para 

contribuir para a efetividade políticas públicas de adaptação à mudança do clima e 

resiliência em contextos urbanos marcados por desigualdades sociais, econômicas e 

políticas. 

• Compreender as características e os componentes dos processos de aprendizagem social 

em vigor em uma cidade e suas relações com elementos de capacidades adaptativas e 

resiliência evolucionária. 
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• Identificar os procedimentos e papéis relevantes aos processos de aprendizagem social para 

que visões, realidades e interesses dos grupos sociais em situações críticas de 

vulnerabilidade nos bairros e comunidades possam emergir e ser considerados nas tomadas 

de decisão. 

 

A fim de explorar essas perguntas e alcançar tais objetivos, foi desenvolvido um estudo de 

caso único em profundidade (Flyvberg, 2006; Eisenhardt, 1989; Yin, 2008) sobre políticas públicas, 

seu planejamento e implementação, na região da cidade de Glasgow, na Escócia (Reino Unido). 

Adotou-se uma abordagem holística (Gummesson, 2007) sobre os arranjos institucionais e relações 

entre organizações do setor público e parceiros pelos quais elas se desenvolviam e os processos 

sociopolíticos pelos quais chegavam aos bairros e comunidades, em especial no âmbito de projetos 

de regeneração urbana. Processos de AS foram identificados no contexto dessas políticas, arranjos e 

relações e analisados com base na articulação entre as abordagens de AS, Convergência e 

Integralidade.   

1.2 Contribuições da pesquisa 

 São oferecidas duas contribuições: (i) à teoria de AS aplicada a wicked problems em cidades; 

e (ii) à prática de formuladores de políticas e gestores públicos à frente ou ativamente envolvidos no 

planejamento e na implementação de políticas, instrumentos e programas locais de adaptação à 

mudança do clima e resiliência em cidades, bairros e comunidades. A primeira contribuição ancora-

se na articulação da AS à Convergência e à Integralidade, que se mostrou necessária para a análise 

do caso de Glasgow; a segunda se dá a partir da compreensão de procedimentos e papéis que se 

mostraram valiosos para a implementação de alguns dos principais componentes da AS nas 

experiências estudadas. Ambas as contribuições respondem a lacunas encontradas na literatura sobre 

AS para lidar com wicked problems, em especial com a premente necessidade de reduzir 

vulnerabilidades aos eventos climáticos, com frequência e intensidade crescentes, nos sistemas 

sociotécnicos urbanos.  

Embora seja abundante a literatura internacional em torno da relevância da AS para políticas 

que demandam integração entre níveis de governo, escalas de atuação e setores e que envolvem alto 

nível de incerteza, como adaptação à mudança do clima  (Pelling e High, 2005; Cash et al., 2006; 

Reed et al., 2010), faltam experiências substanciais que relacionem os processos de AS aos 

componentes institucionais, e qualifiquem os procedimentos e papéis envolvidos a fim de respaldar 
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a prática em uma visão crítica e sistêmica a respeito de seus desdobramentos para o necessário 

fortalecimento da ação pública (Spink, 2007) e redistribuição de benefícios dos projetos 

governamentais e de CA entre as populações e lugares em situações críticas de vulnerabilidade 

(Paterson, et al., 2017).  

Ainda em relação à literatura, a própria articulação da AS às abordagens de Convergência 

(Lovell et al., 2007; Heichel et al., 2017) e de Integralidade de políticas públicas (Blanco, et al., 2010; 

Grau-Solés et al., 2011) é uma contribuição deste trabalho. No concerne à prática, embora os ciclos 

de políticas públicas e os processos de AS neles inseridos sejam fortemente influenciados pelos 

contextos institucionais e políticos locais, regionais, nacionais e internacional, os achados da pesquisa 

são amplos e fundamentais o suficiente para servirem aos formuladores de políticas e gestores 

públicos e de outros setores envolvidos na agenda de adaptação - desde que considerando, sempre, o 

contexto específico.   

A fim de fortalecer as conexões entre os achados da pesquisa e os desafios enfrentados por 

gestores e formuladores de políticas locais, este trabalho discute, por fim, estratégias para 

institucionalização da agenda de adaptação em municípios e recomendações para o planejamento e 

implementação de políticas, instrumentos e ações de adaptação e resiliência organizadas sete blocos:  

1. Estruturação da estratégia de adaptação à mudança do clima municipal a partir de uma 

abordagem territorial com base em diagnóstico participativo dos fatores de 

vulnerabilidades sociais, ambientais e econômicos dos territórios urbanos;  

2. Adoção da perspectiva da resiliência como norte para as estratégias, mesmo que elas 

também abarquem medidas pontuais de adaptação;  

3. Inserção nas estratégias de adaptação e resiliência da intenção de revigorar a ação pública 

e as instâncias de participação, como base para processos de AS abrangentes e 

democráticos;  

4. Construção de arranjos e procedimentos de governança multinível e multiescala, que 

articulem comunidades de prática e incluam os territórios;  

5. Incorporação explícita dos aspectos de justiça procedimental, distributiva e 

epistemológica nos processos e instâncias de tomada de decisão;  

6. Desenho de instâncias e fluxos por meio dos quais conhecimentos empíricos e científicos 

possam ser integrados, e igualmente valorizados; e 
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7. Consideração de soluções baseadas na natureza (SbN) entre as opções para adaptação a 

partir da perspectiva de desenvolvimento territorial nos processos e instâncias 

participativos. 

 

Especialmente no Brasil, o estágio em que se encontram os esforços de adaptação reforça o 

potencial da pesquisa de contribuir para a efetividade das políticas locais urbanas. O Plano Nacional 

de Adaptação (MMA, 2016) começou a ser implementado em 2017 e ainda poucos Estados e 

Municípios estão trabalhando o tema de maneira estruturada (Speranza e Resende, 2015). Além das 

barreiras institucionais e técnicas – o nível municipal é o que enfrenta de forma mais contundente as 

lacunas de capacidades e recursos –, em conjunturas de redução do orçamento público as agendas 

socioambientais tendem a perder força e torna-se mais importante a convergência de políticas e que 

as iniciativas levadas a cabo se mostrem efetivas. 

1.3 Estrutura da tese  

Adiante, este trabalho está organizado em seis partes principais: referencial teórico (Capítulo 

2), abordagem metodológica (Capítulo 3), apresentação do caso de Glasgow (Capítulo 4), análise do 

caso (Capítulo 5) e considerações finais.   

O Capítulo 2, que apresenta o referencial teórico, está organizado em duas seções: abordagens 

analíticas (Seção 2.1), que discute as teorias relacionadas à AS, à Convergência e à Integralidade de 

políticas públicas frente a wicked problems, e adaptação à mudança do clima (Seção 2.2), que 

apresenta as características dessa agenda de política pública, suas relações com a gestão pública e o 

exercício político cotidiano, discorre sobre os conceitos centrais ao tema (vulnerabilidades, CA, 

resiliência evolucionária e transições urbanas) e sistematiza alguns dos principais componentes de 

políticas efetivas de adaptação. Apresenta, assim os pilares teórico-conceituais aplicados ao estudo 

do caso.  

O Capítulo 3, sobre a abordagem metodológica, discorre sobre os métodos e técnicas 

aplicados à coleta, sistematização e análise dos dados qualitativos seguindo as três etapas do estudo 

de caso: exploratória, de identificação e teste de conceitos e das categorias analíticas iniciais; de 

análise de contexto, que trata da definição do caso estudado e da análise do contexto institucional; e 

de estudo de programas e projetos implementados ou em curso em bairros e comunidades. Neste 

Capítulo são sistematizados os atores entrevistados e eventos em que se realizou a observação direta.  
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O Capítulo 4 adentra o estudo de caso, e apresenta seus achados em cinco seções: contexto 

(Seção 4.1), que introduz os contextos nacional e local em que a agenda de adaptação à mudança do 

clima se inserem na Escócia e em Glasgow; mudança do clima na região da cidade de Glasgow (Seção 

4.2), sobre como esse fenômeno global se manifesta e é compreendida na Escócia e n região; relações 

entre políticas (Seção 4.3), que apresenta os sistemas de políticas e instrumentos de planejamento e 

de mudança do clima, a partir dos quais se reconhece o fenômeno de convergência de políticas 

públicas – a Seção explora exemplos desses marcos nos níveis nacional, regional, local, territorial e 

de projeto; narrativas de atores-chave envolvidos no planejamento e implementação de políticas e 

instrumentos relacionados a adaptação e resiliência (Seção 4.4.), em que sistematiza as vozes sobre 

como as políticas, os instrumentos e projetos se manifestam e são vividos por cada ator, organização 

e comunidade; e projetos de regeneração urbana (Seção 4.5), que lança o olhar sobre dois projetos, 

um finalizado, outro então em implementação em duas áreas de Glasgow, aproximando-se assim das 

realidades dos bairros e comunidades. Este capítulo consolida, assim, os dados levantados e 

sistematizados por meio de análise documental, duas rodadas de entrevistas semiestruturadas e 

observação direta em eventos. 

O Capítulo 5 analisa os achados do estudo de caso à luz das três abordagens articuladas nesta 

pesquisa. Estrutura-se em quatro seções: três organizadas por abordagem, dedicadas a estabelecer as 

relações entre os achados e os principais componentes de cada uma das abordagens (Seção 5.1 

Convergência de políticas, 5.2 Aprendizagem Social e 5.3 Integralidade das políticas públicas), e a 

tecer reflexões e contribuições que as experiências estudadas aportam às abordagens; e uma seção 

que consolida as contribuições da pesquisa para a teoria e para a prática (Seção 5.4), com base na 

articulação das abordagens e destacando os procedimentos e papéis que se mostraram especialmente 

importantes para processos de AS capazes de contribuir para políticas públicas urbanas efetivas (e 

integrais) de adaptação e resiliência. É com base nas análises apresentadas neste capítulo que são 

elaborados os dois caminhos para estratégias de institucionalização da agenda e as recomendações 

para o planejamento e a implementação de políticas, os quais fazem parte das Considerações Finais. 

 

 Nas Considerações Finais são também retomadas as contribuições e relevância da pesquisa, 

reconhecidas suas limitações e apontados os caminhos que se abrem para novos estudos.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa parte da literatura sobre Aprendizagem Social (AS) para compreender como 

políticas públicas locais, urbanas, podem lidar de forma efetiva, com resultados permanentes no longo 

prazo e com benefícios distribuídos por todo o sistema sociotécnico das cidades, com os chamados 

‘wicked problems’ (Head & Alford, Wicked problems: Implications for public policy and 

management, 2013). Com base em uma visão crítica sobre a estrutura analítica e operacional 

oferecida por essa literatura, foram buscados elementos complementares em duas outras bases 

teóricas: sobre Convergência e Integralidade de políticas públicas. Este Capítulo parte da revisão 

dessas três bases analíticas que são integradas mais adiante, no Capítulo 5, para a análise do caso de 

adaptação à mudança do clima e fortalecimento de resiliência na cidade de Glasgow. A partir delas 

são destacados os componentes-chave, segundo tal literatura, para políticas públicas efetivas, 

ancoradas em processos de AS, integrais e convergentes.  

Enquadrada como wicked problem, adaptação em cidades (Engberg, 2015; Betsill & Bulkeley, 

2007; Weber & Khademian, 2008; Vedeld et al., 2016) é o tema do caso estudado, do qual se 

desdobram contribuições políticas públicas não apenas de adaptação à mudança do clima e 

resiliências, mas de forma mais ampla, voltadas a questões socioambientais que atendem às mesmas 

características: são interconectadas por outros problemas, envolvem relações de causas e efeitos que 

se estendem por diferentes escalas temporais e espaciais, cujas consequências são difíceis de serem 

previstas, e abarcam interesses e valores de diversos atores e grupos. São agendas de política pública 

marcadas por alta complexidade institucional e incerteza científica (Head & Alford, Wicked 

problems: Implications for public policy and management, 2013) e, ainda, pela insuficiência do 

conhecimento técnico-científico como base para políticas e instrumentos aderentes às realidades e 

efetivas no longo prazo (Engberg, 2015; Grau-Solés et al., 2011; Mabon, 2018; Borie et al., 2019).  

Oferecendo a substância e o contexto para avançar o conhecimento sobre potencialidades, 

limitações e componentes de políticas ancoradas em processos de AS, a discussão sobre adaptação à 

mudança do clima e resiliência em cidades e os principais conceitos envolvidos são trazidos na 

segunda Seção deste Capítulo; parte-se da caracterização da adaptação à mudança do clima como 

agenda pública e adentra-se a conceituação e discussões em pauta a respeito de três elementos 

fundamentais ao tema adaptação: vulnerabilidades, CA e resiliência evolucionária. Eles conformam 

o domínio conceitual da pesquisa (Brinberg e McGrath, 1985). Na sequência, são apresentados os 

elementos que compõem o cenário em que o estudo de caso se insere, formando o domínio substantivo 
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da pesquisa: o contexto urbano, governança multinível e multiator, soluções baseadas na natureza 

(SbN) e desafios do planejamento e implementação de adaptação em nível local. As SbN são trazidas 

a este Capítulo uma vez que no caso estudado é também por meio dessa agenda que políticas e 

instrumentos de adaptação se concretizam nos territórios de Glasgow, como será apresentado e 

discutido mais adiante, nos Capítulos 4 e 5.   

2.1 Abordagens analíticas  
 

A AS aplicada a wicked problems, em especial a adaptação à mudança do clima (Ison & 

Watson, 2007; Pahl-Wostl et al., 2008; Reed et al., 2000; Thi Hong Phuong, 2017), constitui o 

referencial teórico inicial visitado considerando a relevância que essa abordagem vem ganhando nas 

últimas décadas na produção acadêmica sobre políticas públicas direcionadas a questões 

socioambientais complexas. As outras duas abordagens são integradas à AS como contribuição 

teórica da pesquisa, já que apresentam elementos e visões complementares que respondem a lacunas 

e questões não respondidas, encontradas tanto na literatura sobre Aprendizagem quanto em face às 

realidades e aos fatos que compõem as experiências em Glasgow. 

Enquanto a AS explica os processos subjetivos que respaldam a criação de resiliência e 

construção de capacidade adaptativa e relaciona-os aos elementos objetivos presentes e relevantes 

nesse trajeto, a noção de Integralidade das políticas públicas qualifica as iniciativas de governo no 

contexto urbano com atenção a três principais elementos objetivos, também enfocados pela AS: 

governança, participação e conhecimento. A perspectiva da Integralidade consubstancia os adjetivos 

que acompanham as políticas “efetivas”, “consistentes” e “equitativas”. Enquanto a AS tem como 

objeto o desenvolvimento de soluções para wicked problems, a integralidade volta-se às políticas 

públicas no contexto urbano complexo. As duas discutem os papéis e posições dos diferentes atores 

envolvidos nas iniciativas públicas, propõem-se à reflexividade, quase como ideal, e assumem como 

subtexto equidade e justiça socioambiental. 

O fortalecimento de resiliência e a construção de capacidade adaptativa de forma ampla nos 

sistemas socioambientais demandam também o envolvimento de diferentes áreas e órgãos de governo 

a partir de abordagens transversais e holísticas (Kemmerzell, 2018; Homsy, 2018; Borie et al., 2019). 

Por estar intrinsicamente relacionada à redução de vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais, 

a agenda de adaptação, como wicked problem, é sinérgica a tantas outras agendas públicas, entre as 

quais destacam-se assistência social, habitação, saúde, drenagem e esgoto, geração de emprego e 

renda e mobilidade urbana. Se o alinhamento vertical, com políticas de outros níveis de governo, por 
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meio de arranjos de governança multinível e multiatores, e a integração horizontal, com outras áreas 

de governo são fundamentais, observa-se também que raramente a agenda de adaptação raramente 

acontece por conta própria (Tompkins et al., 2010; Dale et al., 2018; Lovell et al., 2009). Tal 

fenômeno se faz presente em Glasgow e, em sinergia com literatura, demandou a incorporação da 

abordagem de Convergência de políticas públicas, complementarmente à AS e à Integralidade, para 

dar conta da realidade emergente no estudo de caso.  

A seguir são apresentadas e discutidas as três abordagens, articuladas nesta pesquisa, com 

base nas quais foram identificados os componentes para políticas públicas efetivas de adaptação e 

resiliência, e que foram aplicadas à compreensão de como políticas e instrumentos incidem nos 

sistemas sociotécnicos urbanos, transformando relações sociopolíticas e culturais, redistribuindo CA 

e atuando sobre fatores de vulnerabilidades entre setores, organizações e grupos sociais. 

2.1.1 Aprendizagem Social  

Adaptação à mudança do clima13 é considerada um wicked problem (Vedeld et al., 2016; Head 

e Alford, 2015; Engberg, 2015), assim como outros temas socioambientais e a própria agenda de 

desenvolvimento sustentável (Muro & Jeffrey, 2008; Dyball, Brown, & Keen, 2009) que são 

compostos por situações melhor descritas como ‘bagunças’ do que como ‘problemas’ (Collins & Ison, 

2009: 363), de difícil definição, em torno dos quais se tem múltiplos entendimentos sobre qual é e o 

que significa o problema (Head, 2008) e cuja atuação a respeito depende da ação coletiva ancorada 

na capacidade de diferentes atores e grupos de comunicação, negociação e alcance de decisões 

coletivas (Pahl-Wostl 2002; Woodhill, 2004; Jacobi, et al., 2006). Um indício de que se trata desse 

tipo de situação é o fracasso sistemático de políticas públicas, mesmo quando implementadas de 

acordo com planejamentos estruturados (Collins & Ison, 2009).   

Diante da complexidade que caracteriza essas situações (Collins & Ison 2009), em que se 

enquadra a adaptação à mudança do clima, afirma-se que qualquer transformação rumo a situações 

‘sustentáveis’ passa necessariamente por interação social, por aprendizagem e criação coletivas 

(Röling, 2002; Jacobi, 2015); aponta-se a premência por integração entre diferentes tipos e bases de 

conhecimento e a confluência de diversos pontos de vista sobre as questões em foco (Mabon, 2018; 

 
13 Adaptação à mudança do clima é definida pelo IPCC (2001) como o conjunto de esforços, ações e medidas que visam 
promover ajustes nesses sistemas em resposta aos eventos e efeitos climáticos presentes e futuros a fim de reduzir danos 
e explorar possíveis oportunidades benéficas. Outras definições foram formuladas depois, tanto pelo IPCC quanto por 
outras organizações e autores. Mais adiante neste Capítulo, na Seção 2.2, adaptação é apresentada e caracterizada como 
agenda pública e matéria de política pública. 
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Adger, 2003; Eriksen et al., 2015); defende-se a participação social como fundamento para a 

construção de conhecimento e compreensões compartilhados  (Lave & Wenger, 1991; Jacobi & 

Monteiro, 2006). Abarcando e articulando esses argumentos, abordagens de aprendizagem são 

consideradas, então, indispensáveis para arranjos de govenança voltados a resiliência e capacidade 

adaptativa (Gonzales-Iwanciw et al., 2019). 

 A partir da constatação de abordagens tradicionais ancoradas em desenvolvimento de 

tecnologias e na pregorrativa de que as forças de mercado resolveriam os problemas socioambientais 

que ameaçam a organização societal contemporânea falharam (Muro & Jeffrey, 2008; Ison et al., 

2004), diferentes teorias de aprendizagem vêm sendo discutidas na literatura sobre gestão de recursos 

naturais (Armitage, et al., 2009). Entre elas, a Aprendizagem Social (AS) ganhou destaque a partir 

dos anos 2000 na literatura sobre políticas sociambientais, incluindo adaptação à mudança do clima 

(Cash et al., 2006; Reed et al., 2010; Pelling & High, 2005). Reed et al. (2010: 5) definem AS como 

“mudança no entendimento que vai além do indivíduo e se situa em unidades sociais mais amplas ou 

comunidades de prática por meio de interações sociais entre atores que compõem redes sociais”. 

Ainda, a AS pode ser entendida como uma abordagem orientada a processos (Van Epp e Garside, 

2014), que propõe a aprendizagem pela ação, em que as pessoas aprendem umas com as outras, de 

forma a beneficiar os sistemas socio-ecológicos mais amplos e promover mudanças sociais (Van epp 

& Garside, 2014; Ensor & Harvey, 2015).  

A AS propõe o “aprender fazendo” (Ensor e Harvey, 2015) e objetiva promover “processos 

de mudança social em que as pessoas aprendem umas com as outras de forma a beneficiar sistemas 

sociais e ecológicos mais amplos” (Kissler e Heidemann, 2016). Por meio do trabalho colaborativo 

contínuo – envolvendo diálogos, intercâmbios, ação e reflexão – entre pessoas que compartilham um 

propósito comum emergem novas compreensões e soluções compartilhadas que levam a mudanças 

na prática (Kristjanson et al., 2014). Em outras palavras, a AS é definida por Cundill et al. (2014) 

como uma mudança na compreensão sobre tal questão ou tema que vai além do indivíduo e se espalha 

dentro de comunidades e grupos através de interações sociais. Métodos para a promoção de AS vêm 

sendo usados e avaliados em contextos variados, incluindo áreas como gestão colaborativa de 

recursos naturais e mudança ambiental global (Armitage et al., 2009; Armitage et al., 2011; Rodela, 

2011), nos quais é necessário reformular os problemas, da perspectiva local para uma perspectiva 

ampla da bacia ou territorial (Medema et al., 2016).  

Com raízes na Psicologia comportamental e cognitiva (Grusec, 1992), a teoria da 

Aprendizagem Social (AS) articula conceitos de aprendizagem, participação e reificação a noções da 
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Psicologia Social, Sociologia e Administração, tais como produção colaborativa de conhecimento, 

cogestão e capital social. Mesmo no campo da aprendizagem, diferentes teorias vêm embasando 

definições e sentidos atribuídos à AS, o que resulta em entendimentos diversos sobre o que 

significam, como se dão e os elementos mais importante de processos de AS (Thi Hong Phuong et 

al., 2017; Muro & Jeffrey, 2008). Justamente a sua capacidade de conciliar conceitos e noções de 

diferentes campos para elucidar e analisar fenômenos complexos que não se encaixam em repertórios 

disciplinares contribuiu para que a abordagem e teoria da AS ganhasse importância na discussão 

acadêmica sobre políticas públicas voltadas a wicked problems (Pelling e High, 2005; Cash et al., 

2006; Bos, Brown e Farrelly, 2013; Fisher et al., 2016). Segundo Thi Hong Phuong et al. (2017), a 

AS tornou-se um objetivo normativo no contexto da gestão de recursos naturais e ganha força na 

discussão sobre capacidades adaptativas (CA), a despeito da falta de clareza sobre parte dos conceitos 

envolvidos. Segundo Muro e Jeffrey (2008), a AS é tão atraente por se propor não apenas mudar o 

comportamento de indivíduos, mas também a promover a ação coletiva. Assim, a abordagem estende-

se da esfera cognitiva à prática (Pahl-Wostl, 2006), conectando as duas pontas por caminhos que não 

podem ser reduzidos a uma sequência de procedimentos, já que parte do processo encontra-se no 

reino da subjetividade individual e coletiva.  

As diferentes perspectivas sobre aprendizagem aplicadas à AS voltam-se a explicar como as 

pessoas aprendem a partir de e com o ambiente que as cerca, estabelecendo relações entre mente, 

ambiente e ações (Röling, 2002), em um espectro que vai do entendimento dos indivíduos como 

observadores a atores ativamente engajados na comunicação e interação (Muro & Jeffrey, 2008). 

Embora todas lancem luz a mudanças cognitivas, essas diferentes aproximações em relação à natureza 

da aprendizagem implicam distintas explicações sobre as mudanças derivadas dos processos 

coletivos, de um lado o enfoque nas transformações em comportamentos, de outro, ancoradas nas 

teorias de ‘aprendizagem situada’, as abordagens que enfatizam a geração de conhecimento, 

individual e compartilhado, mudanças em crenças e desenvolvimento de novas habilidades (Ibidem).  

Alguns pontos de consenso se destacam entre definições e abordagens sobre AS: a 

compreensão da aprendizagem como um processo de (inter)ação por meio do qual os atores 

constroem entendimentos intersubjetivos sobre uma situação junto a outros, influenciando suas ações 

futuras em relação a ela (Thi Hong Phuong et al., 2017). Ainda assim, em relação à prática da AS, 

algumas abordagens identificam como elemento essencial as diferentes perspectivas e experiências a 

serem representadas no processo (Muro & Jeffrey, 2008), outras destacam seu caráter contínuo e 

iterativo (Pahl-Wostl, et al., 2008), ou a sua extensão por múltiplas escalas institucionais e níveis de 
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governo (Wilder, Scott, Pablos, Varady, Garfin, & McEvoy, 2010) e a intrínseca relação com a 

atividade dos atores envolvidos (Ensor & Harvey, 2015). Neste sentido, a abordagem pragmática, 

defendida por Ansell e Geyer (2016: 151), destaca que a aprendizagem é um “processo contínuo de 

solução de problemas, deliberação e experimentação, sedimentada ao longo do tempo como 

experiência, identidade, hábitos, habilidades e conhecimento”. Ressalta-se a posição central ocupada 

pela experiência e pela experimentação como base para a aprendizagem e em direta relação com as 

identidades individuais e sociais, estas também, portanto, em transformação a partir da AS.  

Tais ênfases podem ser vistas como complementares, apoiando-se mutuamente no esforço de 

apreender um processo essencialmente intangível. No entanto, respostas menos claras são 

encontradas para as questões: que resultados podem ser esperados de processos de AS?; e, em 

especial, como promovê-los?. Em relação à primeira, há uma tônica no sentido do desenvolvimento 

de ‘entendimentos conceituais comuns’ sobre os desafios e suas causas (ex. Wilder et al., 2010: 919), 

da criação de ‘perspectivas alternativas’ compartilhadas sobre a questão societal em foco (ex. Bos, et 

al., 2013: 399) e do alcance de mudanças em comportamentos e práticas e de soluções compartilhadas 

(ex. Ensor & Harvey, 2015; Kristjanson, et al., 2014). Porém, importa qualificar os entendimentos e 

objetivos compartilhados, assim como os sentidos das mudanças de comportamento e ações. Para 

tanto, um elemento relevante, não suficientemente iluminado na literatura, é a noção de interesses 

compartilhados que conformariam a base para a ação comum ancorada em objetivos que derivam 

desses interesses coletivos (Muro & Jeffrey, 2008); como tais interesses são identificados ou 

construídos, em que etapa do processo, e compartilhados entre que partes interessadas são questões 

que demandam atenção diante da intenção de que as diversos atores tenham voz. 

Sobre como promover processos de AS, não há um passo a passo ou procedimentos detalhados 

a serem seguidos (Gonzales-Iwanciw et al., 2019); encontram-se na literatura indícios que vão de 

características dos arranjos de governança, a serem buscadas para que a estrutura de governança possa 

respaldar processos de AS, a elementos mais específicos e práticos, como o papel de facilitação do 

processo coletivo. A ênfase em certos componentes ou etapas das inciativas varia entre as referências, 

em comum destacam-se participação e engajamento, coprodução de conhecimento, facilitação das 

interações, e atenção crescente vem sendo atribuída a arranjos de governança multinível voltados ao 

envolvimento de um amplo espectro de atores-chave do planejamento ao monitoramento e avaliação 

de programas, projetos ou ações (Lemos, 2015; Huntjens, et al., 2012; Thi Hong Phuong et al., 2017). 

Entre os fatores que tornam determinado arranjo propício a processos de AS, destacam-se 

oportunidades para interação, a abertura para diferentes pontos de vista e para novos entrantes, 
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representatividade, facilitação e integração de diversas fontes e diferentes tipos de conhecimento 

(Webler, et al., 1995; Loeber, 2003; Muro & Jeffrey, 2008; Jacobi, 2010; Fischer, 2003).  

A fim de avançar no entendimento de elementos e características importantes a processos de 

AS, autores propõem-se a reconstituir e organizar suas dimensões (Nicolletti, et al., 2020). Por 

exemplo, como dimensões interconectadas em padrões não-lineares, são propostas: participação e 

mobilização; coprodução de conhecimento e desenvolvimento de capacidades; reflexão e ação 

iterativas; e revisão das instituições, normas e práticas (Van Epp & Garside, 2014; Fisher et al., 2016; 

Van Epp et al., 2016). Keen et al. (2005), por sua vez, tratam de cinco eixos, entrelaçados, de AS, 

cruciais para a gestão ambiental: reflexão, orientação a sistemas, integração, negociação e 

participação. Muro & Jeffrey (2008: 332) sistematizam, a partir da revisão da literatura de AS 

aplicada à gestão de recursos naturais, nove características de processos propícios à aprendizagem 

social: facilitação, trabalho em grupos pequenos, “atmosfera igualitária”, reuniões frequentes, 

oportuniddes para influenciar o processo, comunicação aberta, participação diversa, pensamento livre 

e múltiplas fontes de conhecimento. Os autores destacam a comunicação e a interação em processos 

participativos como os elementos essenciais à AS e, além da mudança de atitude e da ação coletiva, 

apontam como desdobramentos relações de confiança, avanço no entendimento (mudança cognitiva) 

e a aquisição de conhecimento factual e de habilidades técnicas e sociais. Apesar de se saber, assim, 

que esses componentes merecem atenção e precisam ser arquitetados, não se tem clareza sobre como 

se inserem no ciclo de políticas públicas e sobre os procedimentos que, independente do contexto 

específico, devem estar na mira de formuladores de políticas e gestores públicos para que os 

entendimentos e ações coletivas direcionem-se à redução de vulnerabilidades de forma socialmente 

justa e equitativa.  

A relação entre aprendizagem e ação é uma questão não esmiuçada, assumida como direta, 

nas abordagens de AS. A perspectiva pragmática, no entanto, alerta que a ação não é determinada 

apenas por escolhas racionais já que comportamentos se respaldam em hábitos, em experiências 

sedimentadas e habilidades adquiridas, valores influenciam a solução de problemas ao mesmo tempo 

em que são difíceis de apreender e as emoções se entrelaçam à cognição, afetando as decisões e ações 

(Ansell & Geyer, 2017). Além disso, os atores lidam com mudanças de contexto de forma criativa, 

concebendo caminhos antes desconhecidos e imaginando trajetórias possíveis para a ação, enquanto 

meios e fins se influenciam continuamente (Whitford, 2002; Hodgson, 2010).  

Adentra-se a seguir em alguns dos principais componentes e elementos imbricados nos 

processos de AS.  
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2.1.1.1 Participação e facilitação 

A participação ativa e diversa, que se constitui na combinação de ação e conexão, é o princípio 

para a AS, sem ela não há interação frequente, troca de conhecimentos ou experiência compartilhada; 

participação é a liga entre necessidades e interesses, arena pública e construção coletiva. O processo 

social de aprendizagem e de cogestão14 resulta de participação qualificada pela responsabilização e 

alteridade, isto é, a noção por parte de cada indivíduo de que as decisões são por ele influenciadas e 

a percepção e consideração do outro, do diferente. A partir da participação a reificação – 

reconhecimento dos outros e de si mesmo no outro - pode se dar na medida em que conceitos 

intangíveis e o significado que os membros do grupo atribuem aos objetos e acontecimentos concretos 

são construídos socialmente (Pelling e High, 2005). Movimento este fundamental para que o 

aprendizado coletivo se desenvolva em “direção convergente”, isto é, que os aprendizados individuais 

contemplem conceitos e práticas apontando em um mesmo sentido, apesar das diversas percepções 

(Scholz et al., 2014). No âmbito de políticas de adaptação à mudança do clima, a participação, assim 

qualificada, dos diversos atores interessados responde ao desafio de escala, contribui para a 

coerência15 entre políticas e ações, e resulta em maiores chances de implementação das estratégias e 

planos (Pelling e High, 2005).   

As abordagens diversas sobre AS têm a participação como premissa, da teoria de 

aprendizagem situada (Lave & Wenger, 1991) à perspectiva pragmática (Ansell & Geyer, 2017). Não 

se trata, porém, de uma participação pontual ou superficial, como o engajamento eventual em 

determinadas atividades, mas de participar de forma engajada e contínua de práticas de comunidades 

sociais e da construção de identidades em relação a essas comunidades. Participação que molda não 

apenas o que se faz, mas quem se é e como se interpreta o que se faz e que é capaz de promover a 

inserção dos indivíduos em uma cultura, na qual a aprendizagem e os saberes ganham significado 

(Muro & Jeffrey, 2008).  

A participação pode se dar de diferentes formas e em variados níveis de envolvimento dos 

atores, da consulta e construção de consensos à tomada de decisão, compartilhamento de riscos e 

estabelecimento de parcerias formais e informais; gradação essa que pode ser entendida também 

como espectro que vai da manipulação da participação passiva ao engajamento e apropriação de 

tomadas de decisão e resultados (Tilbury, 2009). Quando no contexto da aprendizagem, a participação 

 
14São reconhecidos por Cash et al. (2006) como elementos constituintes da dinâmica de cogestão: compartilhamento de 
visões, liderança clara, relações de confiança, combinação de diferentes tipos de conhecimento e apoio ao conhecimento 
colaborativo. 
15 Coerência definida como o “continuum de processos que contribuem para a realização de objetivos semelhantes” (OCDE, 2003, p. 
11)  
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relaciona-se à noção de tomada de decisão e cogestão (Cash, et al., 2003). Assim, métodos aplicados 

à participação social que se limitam a atividades de informação, consulta ou envolvimento em um 

evento específico das partes relevantes e interessadas, apesar de válidos para outros propósitos são 

insuficientes para lidar com questões complexas. A AS precisa ir além destes métodos, como 

representa a Figura 1 (Collins & Ison, 2009), tanto em profundidade de mobilização e engajamento 

quanto no intervalo temporal em que o processo se estende.  
 

  

Figura 1. Representação conceitual da participação na Aprendizagem Social  
Fonte : Collins e Ison, 2009 

 

A relação entre participação e AS não é linear, tampouco de mão única (Muro & Jeffrey, 

2008). Se por um lado processos participativos são considerados meio para promover aprendizagem 

social (Pelling & High, 2005; Röling & Maarleveld, 1999), por outro lado abordagens de AS são 

sugeridas como modelos para qualificar o desenho de processos participativos (Schusler, et al., 2003; 

Woodhill, 2004). De qualquer maneira, frente a wicked problems, pode-se afirmar que as duas coisas 

precisam ser promovidas e que a AS não acontece sem participação social ao mesmo tempo em que 

requer que, a partir dela, fenômenos cognitivos, inter-subjetivos, de aspectos culturais e identitários, 

se desenvolvam (Jacobi et al., 2006).  

Assim, a questão que se faz latente é como promover as condições objetivas propícias, como 

facilitar tal processo participativo capaz de respaldar esses processos de ordem subjetivo-congnitiva. 

Scholz et al. (2014) reconhecem a aplicação de métodos participativos à promoção da AS voltadas a 

promover e facilitar o compartilhamento das visões sobre um problema comum e contribuir para a 

circulação de informações em múltiplas direções; informações trazidas pelo facilitador, bem como 

por cada participante e construir relações horizontais (Cundill et al., 2014). Se um número de 

metodologias participativas estão registradas na literatura para a facilitação de processos de 

aprendizagem – a exemplo da ‘Avaliação Rápida de Sistemas de Conhecimento Agrícola’ (Engel & 
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Salomon 1997), das ‘Plataformas para Negociação de Uso de Recursos’ (Steins & Edwards 1999) e 

da Charrette (Vos, 2014) -, o sucesso de sua aplicação à AS depende mais do contexto, da mobilização 

e engajamento do grupo, da qualidade da facilitação e do ambiente criado para as interações do que 

de uma sequência de passos e atividades a serem empreendidos (Muro & Jeffrey, 2008; Thi Hong 

Phuong, et al., 2017).  

Em relação ao espaço ou à unidade para as interações, trocas e construção coletiva, as 

comunidades de prática (CdP) são um conceito difundido na literatura sobre AS (Joiner, 1989; Elwyn 

et al., 2001, apud Pelling e High, 2005; Lave, 1991; Wenger, et al., 2002). Assim, Pelling e High 

(2005) identificam as CdP como potenciais “veículos” para o aprendizado rápido e comprometido 

necessário à adaptação frente às ameaças da mudança do clima e, assim, como meios para que as 

políticas e diretrizes oficiais comunicadas se concretizem (p.8).  

As CdP são descritas como grupos que compartilham de um problema ou interesse comum e 

interagem regularmente para aprofundar o conhecimento por meio da troca de ideias, informações e 

ferramentas, buscando soluções a partir da interação social (Lave, 1991; Wenger, et al., 2002). É 

nessa instância que a participação para AS acontece e funda o processo cognitivo e intersubjetivo que 

se desdobra em mudança de comportamento e ação coletiva. CdP podem ser organizadas por assunto, 

escopo geográfico, especialidades ou outros interesses comuns, seu princípio básico é que sejam 

formadas por pessoas que reconheçam umas às outras como pares e estejam dispostas a compartilhar 

suas experiências e repensar suas visões e entendimentos a partir das visões e entendimentos das 

demais. Uma vez constituídas, a partir de esforços de mobilização e engajamento mútuos ou liderados 

por uma das partes envolvidas, é fundamental que se empreenda um processo contínuo de reforço do 

engajamento, fortalecimento da confiança e do respeito entre os envolvidos e que se garanta 

transparência sobre as atividades, informações e tomadas de decisão (Pelling & High, 2005). Canais 

formais e informais são necessários à comunicação e às interações frequentes e fluídas pelas quais se 

constroem conhecimentos, entendimentos e visões compartilhados (Ibidem). 

Segundo Wenger et al. (2002), um conjunto compartilhado de problemas ou paixões serve de 

gatilho para um grupo de pessoas de diferentes áreas funcionais ou organizações trabalharem 

voluntariamente juntas em CdP. No entanto, experiências mostram um papel relevante de facilitação 

para que os problemas ou paixões comuns sejam identificados, compreendidos e para que as diversas 

partes relevantes se interessem e se engajem voluntariamente no processo coletivo (Rigg & 

O’Mahony, 2012; Campos et al., 2016; Ison & Watson, 2007). Além disso, a facilitação do processo 

de interação deve garantir a abertura para que novos atores adentrem o grupo, considerando que as 
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CdP marcam limites que distinguem seus participantes dos atores de fora, definindo quem pertence e 

quem não pertence à comunidade (Campos, et al., 2016). Portanto, é necessária atenção sobre seu 

potencial efeito de exclusão; as CdP não devem ser tomadas como soluções por si só, ao contrário 

devem ser cuidadosamente formadas e facilitadas mediante contínua reflexão sobre seus aspectos de 

inclusão e equidade. 

A importância da facilitação do processo social está amplamente presente na literatura sobre 

AS (ex. Pahl-Wostl, et al., 2007; Ison & Watson, 2007; Butler, et al., 2015; Gonzales-Iwanciw, et al., 

2019; Fisher & Garside, 2016; Van epp, et al., 2016). São apontados como integrantes da facilitação 

os papéis de mobilizar, promover o engajamento, garantir oportunidades efetivas de participação para 

todas as partes, de forma equitativa, fortalecer o ‘capital social’ (Adger, 2003) e construir relações 

horizontais (Wildemeersch, 2009). Não é trivial facilitar o processo de AS, requer um conjunto de 

habilidades, incluindo a capacidade de criar um ambiente convidativo para os participantes se 

expressarem, ouvirem e valorizarem todas as vozes igualmente, “constituindo uma atmosfera na qual 

as pessoas se sintam confiantes para expressar suas ideias tanto sobre o tópico em discussão e quanto 

sobre o processo em si” (Cundill et al., 2014: 4). Espera-se também que o facilitador guie o processo 

de formação do grupo com base em propósitos e objetivos de longo prazo claros e significativos, e 

conecte a troca e a produção de conhecimento com a tomada de decisão e a prática (Pelling e High, 

2005).  

Dessa forma, encontra-se na literatura uma noção tão proeminente quanto ampla da 

facilitação, que combina mobilização, convocação e engajamento dos participantes, coordenação das 

reuniões e atividades, promoção da interação em bases horizontais e de equidade e estabelecimento 

de pontes com processos e instâncias de tomada de decisão. Ainda, se levado em consideração que 

em determinado ponto os participantes devem assumir a responsabilidade sobre seus processos de 

aprendizagem e desenvolvimento e passar a cogeri-los, importa que a facilitação seja capaz de 

promover empoderamento e abrir espaço para a transferência de responsabilidade e, portanto, também 

de poder (Cundill et al., 2014). 

Remontando os fatores para o insucesso de experiências de AS, Rigg e O’Mahony (2012) 

destacam formas inapropriadas de colaboração propostas frente aos resultados esperados, 

proeminência de agendas individuais sobre a coletiva, falta de confiança e relações desbalanciadas 

de poder16  estabelecidas ou perpetuadas entre os participantes. Fatores esses relacionados pelos 

 
16 Poder pode ser entendido como a capacidade de produzir resultados e feitos intencionais, previstos e não previstos em 
outros com base no controle do acesso a recursos valorizados e buscados (Barr, 2000). Assim, poder existe nas relações 
e se materializa a partir delas em acesso a recursos e influência de decisões. McCullum et al. (2004) retomam três 
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autores a padrões de facilitação e de liderança que abrem espaço para a manipulação dos processos 

colaborativos e enviezamento das agendas coletivas.  

Portanto, participação e facilitação são componentes imbricados nos processos de AS, seja no 

sentido da facilitação que parte dos esforços de mobilização e engajamento, seja a facilitação das 

interações sociais exercida por lideranças que emergem do próprio grupo voluntariamente mobilizado 

por interesses e paixões latentes (Collins & Ison, 2009; Wenger, et al., 2002). Encontra-se, no entanto, 

uma perspectiva normativa sobre o que devem ser e os resultados esperados desses dois componentes 

e emergem duas importantes lacunas para a teoria e a prática da AS: a descrição de como esses 

componentes podem ser desenvolvidos na prática, a partir de experiências, logrando estabelecer 

relações horizontais e de confiança; e que procedimentos podem ser adotados para se evitar os riscos 

de que o processo participativo seja colocada a serviço de interesses particulares específicos ou da 

legitimação de decisões tomadas por partes que estão em posição de concentração de poder político, 

social e econômico.  

Ainda, não se tem clareza, a partir da literatura sobre AS, sobre qual o momento, considerando 

o contexto, para o início do processo participativo. Pensando no ciclo de políticas públicas, 

referências destacam a etapa de planejamento (Wildemeersch, 2009; Van Duffel, et al., 2001; Pelling 

& High, 2005), enquanto neste trabalho será defendida, a partir do caso analisado mais adiante, a 

concepção do problema e a formulação dos interesses como matéria de participação.  

2.1.1.2 Coprodução e circulação de conhecimento  

Bos, Brown e Farrelly (2013) qualificam a AS com base no tipo conhecimento alcançado 

pelos atores envolvidos: o conhecimento declarado, relacionado à compreensão de um problema ou 

situação; o procedimental, referente ao leque de ações e práticas que podem ser realizadas em relação 

a determinado objetivo; e o relacionado às condições de contexto que permitem ou restringem essas 

ações determinando a eficácia e os resultados de desempenhos individuais e coletivos. No processo 

de AS, o conhecimento desenvolvido e obtido entre pares apoia os instrumentos convencionais de 

formulação e implementação de política pública, como planos de adaptação e sistemas de informação, 

resultando na compreensão mais profunda e ampla sobre a situação em foco do que a obtida por meio 

 
dimensões de poder: a participação em tomadas de decisão; o poder de atuar sobre a formação de agendas, inserindo 
determinadas questões na agenda política ao mesmo tempo em que outras são deixadas de fora, beneficiando certos 
indivíduos e grupos em detrimento dos interesses de outros; e o relacionado à habilidade de moldar o entendimento sobre 
problemas presentes, suas causas e possíveis soluções, definindo, assim, os caminhos a serem considerados para lidar 
com eles.    
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de sessões de treinamento promovidas por especialistas externos (Elwyn, et al., 2001; Pelling & High, 

2005).  

Ao mesmo tempo, o conhecimento é também matéria-prima necessária aos processos de AS, 

tanto o técnico-científico quanto o tradicional-empírico. Quanto mais diversas as fontes e os tipos de 

conhecimento inseridos no processo, mais robusto o conhecimento coletivo coproduzido para lidar 

com as incertezas intrínsecas aos problemas complexos, como os potenciais impactos e 

vulnerabilidades considerando cenários climáticos futuros (Fisher, et al., 2016). A capacidade de 

adaptação de um grupo ou sistema está diretamente ligada à capacidade de aprendizagem a partir da 

integração de conhecimentos diversos (Walker et al., 2002; Armitage, 2005). A questão central é de 

que maneira e em que medida os diversos conhecimentos são acessados, trazidos ao coletivo, 

valorizados e aplicados às realidades. Fala-se em quebrar barreiras entre áreas de conhecimento e 

disciplinas rumo à interdisciplinaridade (Bradbury, 2009; Rist, et al., 2006) em traduzir linguagens e 

considerar a cultura em que os conhecimentos estão imersos (Pelfini, 2019). Ansell e Geyer (2016) 

remontam a Popa et al., (2015) e defendem, a partir do pragmatismo, a transdisciplinaridade.  

Ainda Segundo Popa et al., (2015), a transdisciplinaridade é possível a partir da reflexividade 

como característica e exercício contínuo nos processos abertos de investigação, sem pontos de 

chegada pré-definidos, capazes de ampliar e redirecionar as CdP por meio da inovação e da 

experimentação social imersas no contexto. No entanto, para a promoção do conhecimento 

transdisciplinar, desafiando e resistindo à tradição de redução, simplificação e controle dos processos 

pelos quais políticas e instrumentos são concebidos e implementados, não é trivial e carece de 

informações que dialoguem com a prática de gestores, formuladores de políticas e equipes no papel 

de liderança e facilitação desses percursos. Assim, a transdisciplinaridade pode ser entendida como 

um vir-a-ser, um norte para os esforços de produção de políticas públicas efetivas frente a wicked 

problems ancoradas na AS, e para os quais são necessários mais elementos e insights a partir de 

experiências.   

2.1.1.3 Ciclos de aprendizagem e reflexividade  

De acordo com Fisher et al. (2016), processos de AS podem ser representados como ciclos de 

aprendizagem, ação e reflexão, em que o conhecimento gerado em cada ciclo alimenta o ciclo 

seguinte. O primeiro ciclo é marcado pela reflexão em torno da questão ‘estamos fazendo as coisas 

de forma correta?’, a partir da qual rotinas, procedimentos e ações podem ser revisados e 

redesenhados; o segundo volta-se a ‘estamos fazendo as coisas certas?’ e desdobra-se na reformulação 

de problemas e objetivos; e o terceiro ciclo abarca a reflexão sobre ‘como decidimos o que é certo?’ 
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e pode desembocar em mudanças em valores, crenças, potencialmente alcançando os sistemas de 

governança (Flood & Romm, 1996). Este último culmina no “aprender a aprender”, o que significa 

que indivíduos e grupos internalizam o conhecimento e aprendem a lidar coletivamente com 

incertezas e complexidade, ganhando flexibilidade e se tornando capazes de se adaptar a situações 

imprevisíveis e inesperadas (Pelling & High, 2005). 
Assim, a capacidade adaptativa também pode ser aumentada por adaptações que 
aumentam a flexibilidade, uma resposta adaptativa mais genérica do que aquela que 
se concentra em um estressor particular (...). Em outras palavras, o processo de se 
tornar mais apto a se adaptar pode ser ele mesmo um processo de aprendizagem se 
considerarmos a adaptação contínua parte do comportamento cotidiano do sistema 
em questão. (Ibidem: 6 e 7) 

 

O ‘aprender a aprender’ depende da reflexividade como exercício permanente alimentado 

pelas percepções sobre resultados e consequências dos esforços de adaptação passados e presentes; 

pode-se dizer que a reflexão, que envolve a observação, a análise de fatos e acontecimentos, o 

entendimento das relações e o questionamento sobre o que poderia ser feito diferente, torna-se um 

modo de estar no mundo. Para Cundill et al. (2014: 37), “a ideia de ‘reflexividade’ é premissa 

fundante do processo de aprendizagem social”, pilar para que a forma de lidar com situações diversas, 

de grandes acontecimentos a questões cotidianas, possa ser constantemente repensada, individual e 

coletivamente, seja em grupos informais, seja nas instituições.  

Dessa maneira, o ‘aprender a aprender’ relaciona-se diretamente ao fortalecimento de CA de 

indivíduos, instituições e sistemas sociais como um todo. Uma discussão relevante diz respeito ao 

espaço que os ciclos de aprendizagem encontram e podem ocupar nos processos e estruturas da gestão 

pública, em especial nos governos locais, e, assim, que chance encontram, na prática, para informar 

e influenciar decisões (Van epp, et al., 2016).  

 Os ciclos de aprendizagem não são subsequentes, e nem ocorrem homogeneamente em todo 

e o grupo ou sistema abarcado no processo de AS. Por serem intangíveis, tais ciclos não são 

facilmente traduzidos em resultados e indicadores e, assim, há barreiras para que as políticas públicas 

incorporem esse processo como objeto e objetivo. Faz falta um esquema que vincule ações e 

investimentos, elementos objetivos das políticas, à reflexividade, ao ‘aprender a aprender’ e ao ganho 

de CA. 

2.1.1.4 Desafio de escala e governança descentralizada 

Wicked problems envolvem o desafio de escala (estendem-se por múltiplas escalas e níveis) e 

são comuns, na gestão desses problemas, desencontros entre escalas de atuação e níveis de 
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governança, bem como entre as maneiras em que atores percebem e valorizam as escalas (Cash et al., 

2006). Nesses casos, sistemas de gestão e estruturas de governança centralizados e hierárquicos não 

fazem jus à complexidade da realidade e se mostram mais frutíferos arranjos de cogestão e parcerias 

horizontais propícias a interações inter e intraescalas (Pahl-Wostl, et al., 2007; Uittenbroek, et al., 

2019). 

Fisher et al. (2016) entendem que a revisão das estruturas de governança e modelos de gestão 

pode ser objeto de processos de AS, os quais, ao se voltar a essas institucionalidades, podem resultar 

em práticas mais democráticas e até no desenho da cogestão. Assim, se a AS limitada a grupos 

específicos e inserida em estruturas hierárquicas e convencionais de governança pode aumentar a 

chance de grupos sociais em geral alijados das tomadas de decisão influenciarem as políticas públicas 

(Cash et al., 2006), é preciso pensar a amplitude que se entende por participação diversa e ativa, em 

que conhecimentos e experiências complementares e divergentes efetivamente podem se encontrar, 

e suas possibilidades de influenciar tomadas de decisão e instituições. Explorar as relações entre o 

contexto institucional, em que os processos de AS se inserem e as dinâmicas e procedimentos próprios 

desses processos mostra-se, assim, um esforço relevante para a compreensão de seu potencial de 

reverberar e promover mudanças no sistema sociotécnico. 

Frente ao desafio de escala processos isolados de AS deparam-se com a insuficiência da CdP 

para transformar as situações-problema. Soluções sistêmicas e de longo prazo demandam a conexão 

das CdP em “constelações”, isso é, a formação de uma teia de disseminação de conhecimento e troca 

de informações entre grupos, organizações e setores (Pelling e High, 2005, p.5). Para estabelecer e 

manter as conexões é fundamental a atuação das chamadas boundary organisations, as quais podem 

ser tanto organizações, quanto indivíduos ou objetos que transitam entre as CdP disseminando 

informações e entendimentos e reunindo conteúdos capazes de integrar grupos para a ação (Cash et 

al., 2006). A AS desdobra-se, assim, em mudanças na compreensão sobre um problema e concepção 

de novas formas de agir disseminadas no sistema social mais amplo, alcançando múltiplas escalas e 

níveis (Campos, et al., 2016).  

Ao promover a interação entre indivíduos e grupos que de outra maneira não se encontrariam, 

as boundary organisations podem contribuir para a redução das desigualdades de escala, entre setores 

e organizações que atuam, em um extremo no nível do bairro, em outro em nível internacional, e que 

prejudicam a capacidade adaptativa do sistema, como revelam Paterson et al. (2017). Ainda, na 

medida em que lançam visões e aprendizados de um grupo específico em esferas maiores, as 
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boundary organisations interessam ao planejamento e à implementação de políticas públicas e 

merecem a atenção dos agentes de governo.  

Interações formais e informais, que cruzam as fronteiras das CdP, são promovidas pelos atores 

que exercem o papel de boundary ou bridge (Pelling & High, 2005). Interações essas que, ao mesmo 

tempo em que podem ser valer de parcerias e redes então existentes, podem também resultar em novas 

parcerias, coalizões e redes. É difícil conceber processos de AS capazes de abarcar, de se espalhar 

pelo e disparar transformações nos sistemas sociotécnicos sem que haja esses tipos de organizações 

horizontais e ação descentralizada atuantes (Stone & Barlow, 2009; Rijke, et al., 2013; Bulkeley & 

Betsill, 2005). Porém, como alertam Grau-Solés et al. (2011), redes e parcerias nem sempre operam 

por meio de relações deveras horizontais e o contraponto de suas agilidade e organicidade tende a ser 

a falta de visão crítica sobre os processos estabelecidos, como participação e representação, além da 

ausência de mecanismos para ‘nadar contra a corrente’ dos desequilíbrios de poder.  

Lançar luz sobre o funcionamento de redes, parcerias e coalizões e avançar na compreensão 

das relações e dinâmicas nelas estabelecidas é um passo premente para que as novas estruturas de 

governança e sistemas de gestão requeridos para lidar com problemas complexos não repercutam na 

acentuação das desigualdades de recursos e de possibilidade de influência. O que é necessário para 

que essas organizações mantenham suas características essenciais e, ao mesmo tempo, 

(re)distribuam conhecimento, oportunidades e poder social e político, de forma inclusiva? Como as 

redes, coalizões e parcerias se articulam a políticas voltadas a wicked problems e se inserem na 

gestão pública? São questões que acrescentam à literatura de AS e merecem ser exploradas.  

2.1.1.5 Aprendizagem social e capacidade adaptativa  

 AS e capacidade adaptativa (CA) reforçam-se mutuamente. Thi Hong Phuong et al. (2017), 

identificam, em sua análise sistemática sobre a interação entre as duas, perspectivas focadas em AS 

e focadas em CA, nas quais um processo – de AS ou de fortalecimento de capacidades – é assumido 

como meio e o outro como fim. Os autores concluem que nos contextos de baixa capacidade 

adaptativa as redes informais ganham destaque e o foco das políticas e instrumentos de adaptação 

deve ser o desenvolvimento de AS para engajamento e participação dos atores e aumento de CA 

(Ibidem: 7). Já em sistemas que contam com forte CA, processos de AS podem se voltar à revisão e 

desenvolvimento de estruturas de governança e arranjos institucionais com as características 

necessárias para o planejamento e implementação de políticas efetivas de adaptação e resiliência, 

como flexibilidade e reflexividade.  
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Ainda, perspectivas híbridas, que enfocam AS e CA de forma integrada são recomendadas 

em contextos de estruturas policêntricas, em que a agenda de adaptação já se encontra disseminada 

entre instituições, níveis e escalas, e se apresenta o desafio de combinar fluxos top-down e bottom-up 

de informação e tomada de decisão para que estratégias e planos possam ser elaborados e 

implementados de forma sinérgica. Este é o contexto encontrado na Escócia, em que se insere a cidade 

de Glasgow, caso estudado neste trabalho, enquanto no Brasil o fortalecimento de capacidades e o 

engajamento dos atores, em especial dos governos subnacionais e da sociedade civil, na agenda é um 

desafio premente (Jacobi, et al., 2019; Nicolletti & Lefèvre, 2019; MMA, 2016) para o qual processos 

de AS podem contribuir. No entanto, as interações entre AS e CA precisam ser melhor exploradas e 

compreendidas nos diferentes contextos (Thi Hong Phuong, et al., 2017), missão para a qual as 

experiências de perspectivas híbridas podem ser, em especial, elucidativas.  

Assim como os fatores e condições que propiciam ou dificultam a gestão de problemas 

complexos, entre os quais a adaptação à mudança do clima, são contexto-específicos e dinâmicos 

(Faysse, et al., 2014), processos de AS precisam ser pensados, arquitetados e frequentemente 

revisados considerando as características institucionais e sociopolíticas em que se inserem. Os 

elementos de contexto, no entanto, não são facilmente capturados, demandam visão sistêmica e o 

entendimento das relações entre estrutura e agência (Paterson, et al., 2017; Eriksen, et al., 2015). Em 

países de baixa e de média rendas os impactos da mudança do clima acentuam problemas pré-

existentes e reduzem capacidades para lidar com questões socioambientais em geral (Thi Hong 

Phuong, et al., 2017), tornando ainda mais importante a integração entre agendas e políticas públicas 

e o engajamento de diferentes setores e atores.  

2.1.1.6 Aprendizagem Social: ‘wishful thinking’ versus prática  

 Van Bommel et al. (2009) sintetizam como pré-condições para a AS: existência de conflitos 

de interesses sobre a questão e os recursos naturais em foco; interdependência entre atores para lidar 

com a situação; e possibilidade dos atores se comunicarem e participarem, sem barreiras de 

linguagem, conhecimento, informação ou material-financeiras. Com pouca variação ao largo da 

literatura, entende-se que quando essas condições são atendidas encontra-se um ambiente propício 

para a formação de plataformas multiatores, ancoradas em CdP, para a AS frente a determinada 

situação complexa (Röling, 2002; Woodhill, 2004). Porém, a dedução de que a combinação de pré-

condições com grupos e redes de atores diversos voltados a objetivos comuns resultam em processos 

frutíferos de AS consiste em uma visão ingênua, mais em wishful thinking do que condiz com a prática 

(Van Bommel, et al., 2009).  
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 Muito se pode aprender com as experiências de fracasso de AS. Embora pouca atenção seja 

conferida a esses casos, há literatura registros em que os processos levaram a concepções distantes 

das realidades sobre os problemas em foco, em que conflitos foram intensificados e impossibilitaram 

a ação coletiva e não se pôde construir acordos (Eriksen, et al., 2015; Muro & Jeffrey, 2008; Nelson 

& Wright, 1995; Spierenburg, et al., 2006). É possível também que os processos sejam parcialmente 

bem sucedidos, por exemplo que uma parte das visões e percepções diversas sobre a situação sejam 

consideradas e integradas, que se avance na ampliação do conhecimento sobre o problema, embora 

ainda parcela dos saberes e experiências permaneçam à margem, e mudanças de comportamento 

sejam promovidas. À luz da justiça social e da equidade, porém, esses processos considerados 

produtivos podem se revelar potencializadores das desigualdades de capacidades e oportunidades. 

Muro e Jeffrey (2008) concluem que permanece difícil com base na literura e nas experiências 

registradas até então ter clareza sobre as contribuições da AS para a gestão de recursos naturais, bem 

como sobre as condições propícias, necessárias ou suficientes para que colaboração e ação coletiva 

aconteçam e novas soluções emerjam.  

 Enquanto o campo da AS carece de evidências sólidas, com base em estudos sobre o que 

efetivamente se dá na prática, afirmações normativas indicam o que se gostaria ou se deduz que 

aconteça nesses processos. Tal lacuna implica aproximações atomizadas sobre a AS, as quais deixam 

de prever que outras abordagens e instrumentos de políticas públicas sejam combinados a fim de 

preparar e conduzir trajetórias bem-sucedidas de aprendizagem no propósito de integrar visões e 

conhecimentos e produzir CA e resiliência,. Leeuwis (2004), por exemplo, defende que, em 

determinadas situações, estratégias incisivas de persuasão e envolvimento dos atores, como por meio 

de atribuição de responsabilidades e obrigações e da redistribuição de recursos, são necessárias para 

que a iterdependência seja fortalecida ou evidenciada, a convergência de ideias seja buscada e a AS 

possa se dar. Mostert et al. (2007) ressaltam que a AS não é uma abordagem sempre promissora frente 

a problemas complexos; em algumas situações, segundo os autores, instrumentos de comando e 

controle e econômicos, como penalidades e incentivos, podem ser mais apropriados para pomover 

mudanças de comportamento e despertar o interesse da sociedade sobre determinado assunto.  

 Diante de interesses divergentes, Koelen e Das (2002) perguntam por que os atores de um 

processo participativo deveriam mudar suas posições e flexibilixar seus interesses em prol do 

consenso ou da unidade do grupo. Loeber et al. (2009), mesmo sem dialogar diretamente com essa 

questão oferecem uma pista: a percepção de interdependência entre as partes. Ao entenderem que 

determinada situação não pode ser mudada sem os demais atores, por mais distantes que sejam suas 
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visões de mundo, há uma decisão racional por interagir e buscar um entendimento convergente ao 

menos sobre o que pode ser feito. O sentimento de interpendência não é uma particularidade da AS - 

pode ser fomentado por outros caminhos, como regulações e mesmo prazos impostos, como coloca 

Leeuwis (2004) -, mas sim uma condição sine qua non para que processos de AS se desenvolvam 

(Van Bommel, et al., 2009).  

 De qualquer maneira, nos mais variados contextos e situações, importa considerar que as 

relações de poder em voga entre as partes são desiguais e a tendência é que os atores que concentram 

poder busquem reduzir a complexidade, atuando, como de costume, para que prevalesçam suas visões 

a respeito do problema e das possíveis soluções. Mesmo reconhecendo isso, Van Bommel et al. 

(2009) entendem que a convergência de ideias e a construção de objetivos comuns podem ser 

alcançados, a questão é como fazê-lo.  

 Voltando às relações de poder, ao estudar o planejamento de base comunitária de políticas 

locais de alimentação e nutrição na cidade de Nova Iorque, McCullum, et al. (2004) descobriram que 

embora avanços tenham sido obtidos em relação ao conhecimento e à compreensão sobre o sistema 

de alimentos, o processo participativo também resultou na cooptação dos interesses dos atores menos 

influentes, os quais se tornaram semelhantes aos dos atores em posições de maior poder. Assim, uma 

análise mais distante, externa do processo, poderia indicar que consensos com base em participação 

efetiva foram alcançados, enquanto uma investigação sobre as relações em vigor e sobre o sentido 

em que o consenso foi construído revelam limitações do processo participativo. Como recomendação, 

os autores propõem que facilitadores e especialistas trabalhem junto com os participantes para 

fortalecer suas capacidades de posicionamento, negociação e mediação de conflitos, promovendo 

empoderamento17 das partes menos influentes. Ainda assim, frente a atores e grupos muito poderosos, 

é preciso que outras estratégias sejam articuladas ao processo de construção coletiva de soluções, 

como advocacy, elaboração de campanhas e inserções de mídia, para que as mudanças necessárias no 

sistema sociopolítico e cultural mais amplo possam se dar. Além disso, os grupos devem se conectar 

a redes mais amplas com inserção nos processos políticos relacionados à agenda em foco.   

 Importa ainda a reflexão sobre a construção de consensos como diretriz para os processos de 

AS. Diferentes autores pontuam que diante de visões, posições e interesses essencialmente 

divergentes a busca por consenso pode reafirmar o desequilíbrio de poder (ex. Rist, et al., 2009; 

Mabon, 2018; Mabon e Shih, 2018; Borie, et al., 2019). É possível que não haja interesses gerais ou 

 
17 Processo pelo qual pessoas, organizações e comunidades passam a guiar e decidir sobre suas próprias vidas e trajetórias 
(Rappaport, 1981).  
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generalizáveis, que abismos econômicos, de formação e acesso a conhecimento sejam difíceis de 

transpor (Muro & Jeffrey, 2008) e diferentes valores e crenças possam ser inconciliáveis (Van den 

Hove, 2006). As relações horizontais apregoadas também merecem, assim, ser esmiuçadas ao 

implicarem o entendimento de que as assimetrias, em múltiplos aspectos, entre os participantes 

podem ser mediadas nos processos coletivos (Figueroa, 2002).  

 Nesse sentido, Loeber et al. (2009) propõem que, em lugar do consenso, o objetivo da AS 

pode ser a congruência de significados e o alinhamento congnitivo entre os envolvidos, o que também 

pode desembocar em acordos sobre como agir. No outro extremo do consenso, Muro e Jeffrey (2008) 

valorizam o conflito, considerando que, uma vez explicitados e compreendidos, os pontos de 

divergência e contestação podem movimentar o sistema e provocar mudanças de atitudes em relação 

aos demais, ao contexto e de imaginários sobre o futuro. Enquanto não manifestos no espaço coletivo, 

os conflitos são tratados em paralelo e influenciam, mesmo que de forma velada, o processo de AS. 

A contestação aberta de posições e interesses significa trazer a questão para o debate coletivo, porém, 

como apontam Bawden et al. (2009), algumas posições alcançam o status de incontestáveis ao serem 

aportadas por especialistas embuídos do conhecimento técnico-científico. Enquanto este 

conhecimento é indispensável, deve embasar políticas públicas, sua integração a outros tipos de 

conhecimento – alçados ao mesmo nível de importância - e o exercício da visão crítica, indispensável 

ao desenvovimento sustentável (Ibidem), tornam-se um desafio crescente.  

 A visão crítica e o pensamento sistêmico são duas habilidades que ganham relevância na 

equação complexa dos problemas socioambientais que desafiam as políticas públicas e a gestão 

pública tradicionais. Isso porque qualquer chance de soluções permentes no longo prazo requer que 

transformações sistêmicas sejam iniciadas, e para tanto, os atores diversos precisam aprender e atuar 

sobre os valores em que se apoiam as ações e decisões (Muro & Jeffrey, 2008). Apenas quando 

mudanças alcançam o sistema de crenças e valores, a direção dos objetivos e dos resultados da ação 

coletiva pode ser, de fato, transformada (Maarleveld & Dangbégnon, 1999).  

 Uma pergunta que se coloca é: como processos de AS podem contribuir frente à necessária 

contestação de posições entricheiradas e legitimadas a priori, ao desigual poder de influenciar agendas 

de decisões? Nesse sentido, também a questão a respeito de que outros instrumentos, abordagens e 

métodos precisam ser combinados à AS. No mais, sabendo-se que tais processos demandam tempo e 

são custosos (requerem investimento em mobilização, engajamento, coordenação e facilitação, além 

recursos materiais para que a participação possa acontecer) (Rist, et al., 2006; Mostert, et al., 2007), 

importa também a pergunta: como constituir situações em que eles sejam produtivos e possam 
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efetivamente aumentar a capacidade de lidar com wicked problems, fugindo da armadilha de sua 

aplicação à legitimação de posições e interesses pré-concebidos? 

 Explorar estas questões exige um olhar mais amplo sobre os arranjos institucionais em que as 

intenções de AS se inserem. Não apenas pela combinação de instrumentos para políticas públicas 

efetivas em promover transformações sistêmicas que passam pela mudança de comportamento e 

alcançam estruturas, valores e crenças, mas também porque para empreenderem novos cursos de ação 

os indivíduos e grupos precisam contar com os meios para mudar suas práticas (Loeber, et al., 2009). 

Isso implica recursos disponíveis para a ação, canais e instâncias para executá-la, para influenciar 

decisões e estruturas jurídicas, econômicas e políticas que permitem e restrigem o espaço de manobra. 

Arranjos e estrutura sobre os quais a literatura de AS não se debruça suficientemente para que as suas 

relações com os processos participativos, em seus aspectos objetivos e subjetivos, possam ser 

compreendidas, tampouco para formuladores de políticas e gestores públicos possam refletir sobre a 

viabilidade da AS e arquitetá-la como parte de um sistema mais amplo.   

 

Portanto, ao mesmo tempo em que a abordagem da AS parece promissora e é apresentada 

como necessária para lidar com os chamados wicked problems, trata-se de um campo sem bordas 

claras, cujos conceitos fundamentais são importados de diferentes áreas das ciências humanas e 

sociais (Grusec, 1992). Isto apresenta um desafio para a prática e também torna as pesquisas a seu 

respeito pouco pragmáticas e bastante interpretativas. Diante das perguntas que se abrem em relação 

à abordagem de AS, de suas aplicações e discussão teórica, e que se mostram relevantes para a análise 

do caso de adaptação e resiliência em Glasgow, esta pesquisa buscou elementos complementares, 

para explorá-las, em duas outras abordagens: Convergência e Integralidade das políticas públicas. 

Abordagens que serão apresentadas mais adiante.  

Antes, porém, cabe retomar as principais lacunas identificadas a respeito de processos de AS, 

para a superação das quais esta pesquisa visa contribuir:  

• Compreensão das relações entre o contexto político-institucional - em que os processos de 

AS se inserem - e as dinâmicas e procedimentos próprios desses processos, as quais afetam 

o potencial da AS de reverberar e promover mudanças no sistema sociotécnico. 

• Delimitação das condições propícias ou necessárias, embora não suficientes, internas e 

externas aos processos de AS para que possam fortalecer e reequilibrar as CA no sistema.  

• Clareza sobre como processos de AS podem se inserir no ciclo de políticas públicas e, 

nesse contexto, sobre os procedimentos que devem estar na mira de formuladores de 
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políticas e gestores públicos para que seus resultados direcionem-se à redução de 

vulnerabilidades de forma socialmente justa e equitativa. 

• Qualificação dos componentes dos processos de AS, diferenciando-os de outras 

abordagens participativas, e respaldando seu desenho e condução para adaptação e 

resiliência nos sistemas sociotécnicos urbanos.  

Especificamente a respeito de alguns dos principais componentes da AS, destacam-se os 

pontos de investigação a seguir.  

Sobre participação e facilitação, é importante avançar na compreensão de:  

• Que condições objetivas e que cuidados na facilitação devem ser considerados para que os 

processos de AS não se voltem à legitimação de visões pré-concebidas ou ao 

convencimento de atores a abandonarem seus interesses.  

• Qual o momento, no ciclo de políticas públicas, em que processo participativo deve ser 

estabelecido e que procedimentos devem ser garantidos em sua formação e condução.  

Em relação à produção de conhecimento:  

• Que abordagens podem contribuir para que os conhecimentos técnico-científicos e 

tradicional-empíricos sejam integrados, sem que os primeiros sejam se sobreponham a 

estes últimos.  

• Que práticas podem propiciar a produção de conhecimento transdisciplinar no âmbito do 

ciclo de políticas públicas.  

Sobre as redes e parcerias, como estruturas horizontais e descentralizadas de governança:  

• Que procedimentos e papéis se mostram relevantes para que esses arranjos mantenham 

suas características de flexibilidade e colaboração e, ao mesmo tempo, (re)distribuam 

conhecimento, oportunidades e poder social e político, de forma inclusiva.  

Em relação às CA:  

• Como a AS contribui para o fortalecimento de capacidades adaptativas e transformativas, 

e estas, por sua vez, para amplicar para processos de AS.  

A respeito do caráter de justiça:  
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• Que condições são importantes aos processos de AS e ao contexto político-instucional para 

que lancem luz aos discursos contra-hegemônicos, de contestação, e às inovações sociais.  

• De que maneira as noções de justiça e equidade podem ser traduzidas nos processos de AS 

e inseridas, concretamente, na gestão e na facilitação desses processos. 

 
A pesquisa volta-se então a descrever concretamente processos de AS, seus componentes, e 

como se desenvolveram e avançaram na região da cidade de Glasgow. Nessa descrição, atenta-se aos 

diferentes níveis e escalas que se combinam e interagem conformando as possibilidades materiais 

para que políticas de adatação à mudança do clima e resiliência alcancem seus objetivos.  

2.1.2 Convergência de políticas públicas 

As políticas públicas - incluindo de forma ampla regulações, estratégias, planos, estruturas e, 

também, ação pública (Spink, 2007; Subirats et al., 2008) - podem alterar as condições das relações 

e ações, estabelecendo limites, mediando-as, intervindo nas condições materiais e sociais. Tem-se 

claro que a adaptação à mudança do clima, assim como a atuação sobre outros wicked problems, pode 

ser disparada por diferentes circunstâncias e eventos, para além da esfera da política e da gestão 

públicas. Compreender os motivos e os disparadores para a ação e mudança nas práticas é desafiador, 

mas, ao entendê-los, os formuladores e gestores podem trabalhar para induzir a adaptação efetiva 

frente ao clima e a outros estressores. Tompkins et al. (2010) reconhecem que em alguns casos a 

mudança do clima vem sendo usada para justificar ou promover mudanças já antes necessárias, mas 

que carecem de apelo político. No contexto das cidades, Bulkeley e Betsill (2005) observam que a 

necessidade de lidar com a mudança do clima, e o recente ímpeto da agenda, serve de base para atores 

e políticas relacionadas a determinadas abordagens de sustentabilidade urbana, abrindo ‘janelas de 

oportunidade’ para bandeiras como a da eficiência energética. O contrário também acontece, quando 

a agenda de mudança do clima é atrelada a outros temas e objetivos para que ganhe tração.  

Adaptação raramente é empreendida apenas em resposta à mudança do clima (Ibidem), o que 

torna fundamental que formuladores de políticas de adaptação trabalhem em conjunto, ou ao menos 

de forma articulada, com outros departamentos e órgãos de governo, assim como com outros setores 

da sociedade (Dale, et al., 2018). Em pesquisa sobre como atores estão se adaptando a mudança do 

clima no Reino Unido, cobrindo mais de 300 iniciativas, Tompkins et al. (2010) identificaram entre 

as motivações mais citadas para adaptação a legislação relativa a outras agendas, que não mudança 

do clima. Um exemplo é a política de gestão de risco de inundação e de conservação; sistemas de 
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drenagem urbana sustentável (SUDS na sigla em inglês) vêm sendo desenvolvidos pela Scottish 

Environmental Protection Agency (SEPA) em resposta a eventos de inundação a fim de melhorar a 

drenagem nas cidades, sem que, a princípio, fossem consideradas medidas de adaptação aos cenários 

climáticos futuros (Pitt, 2007).  

A similaridade entre políticas e instrumentos pode ser desenvolvida no momento de suas 

revisões, tendo em vista outras políticas ou modelos assumidos como ideais, ou de forma paulatina a 

partir de mudanças de entendimento, de pressões externas, do contexto internacional, ou como 

estratégia de otimização de recursos e viabilização da implementação. Heichel et al. (2005: 818) 

definem o aumento de similaridade ao longo do tempo como ‘convergência’ de políticas; fenômeno 

esse intrinsecamente relacionado à 'difusão de políticas', 'transferência de políticas' e 'aprendizado de 

políticas', na medida em que todos contribuem para que objetivos, estruturas, instrumentos e meios 

de implementação preconizados nas políticas se tornem similares. A literatura sobre convergência se 

desenvolveu no âmbito da política internacional, aplicando-se tradicionalmente à comparação entre 

países (ex. Tews, et al., 2003; Drezner, 2001). Lovell et al. (2009) propuseram o uso da noção em 

nível nacional na análise de como narrativas sobre energia e mudança do clima se desenvolveram no 

setor de energia no Reino Unido e suas implicações em mudanças e na implementação das políticas. 

Isso ao notar que a agenda de energia serviu de arena para o desenvolvimento de soluções para a 

questão climática, por meio da integração desta em uma agenda já então consolidada, com objetivos 

e instrumentos estabelecidos e recursos alocados. 

Essa transposição da noção de ‘convergência política’ entre níveis não foi isenta de ajuste de 

conceito: da esfera de comparação transnacional e longitudinal, ao longo do tempo, entre políticas, a 

convergência adentra os campos de sistemas de política e mudança de política e passa a ser aplicada 

ao estudo de como agendas e setores articulam objetivos e integram instrumentos e meios para 

implementação de medidas compartilhadas, com base no alinhamento de discurso e visões (Wolfram, 

2016). Lovell et al. (2009) reconhecem que trata-se se um reposicionamento teórico-conceitual, em 

que a noção de convergência é inserida nas teorias de mudança de política, as quais, por sua vez, têm 

seu escopo desafiado: até então, de análise de como setores específicos, bem delimitados, respondem 

a problemas específicos, de curto prazo, transformando-se a partir da confusão e do conflito que tais 

problemas disparam (Hajer M. , 1995). Em lugar de conflito, o que chama a atenção no fenômeno de 

convergência é o consenso, o entendimento difundido de que determinadas medidas são necessárias, 

mesmo quando afetam de forma contundente os diferentes setores (Lovell, et al., 2009).  
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Tal reposicionamento de escopo de aplicação demanda estudos sobre os fatores que levam à 

convergência; se no âmbito internacional destacam-se as pressões econômicas, relacionadas ao 

comércio internacional, e ideológicas, filtradas pelas características institucionais nacionais (Heichel, 

et al., 2005), nas esferas nacional e subnacional o enfoque é o alinhamento vertical, entre níveis de 

governo, e a integração horizontal, entre departamentos, órgãos de governo e setores. Nesse sentido, 

Dale et al. (2018), ao estudarem o caso de Colúmbia Britânica, debruçaram-se sobre a relação entre 

o 'alinhamento governamental', entre os níveis local e da província, e a ‘congruência’ das políticas 

climáticas (regulamentos, incentivos e programas).  

2.1.2.1 Convergência de políticas como estratégia  

 Embora no caso da integração da mudança do clima à agenda de energia no Reino Unido 

Lovell et al. (2009) apontem como resultado mais mudanças na esfera discursiva do que políticas 

disruptivas ou maior agilidade na implementação de medidas, Cook e Chu (2008) indicam que a 

integração de adaptação à agenda mais ampla de ‘desenvolvimento’ é uma estratégia adotada com 

frequência para simplificar a tomada de decisões, acomodando a nova agenda nos processos e 

critérios existentes. Os autores avaliam que no contexto de recursos limitados, incluindo equipe e 

conhecimento, e sob a ordem neoliberal global que posiciona as políticas públicas na função de 

garantir o retorno sobre investimento por meio de mercados em expansão, estratégias e abordagens 

utilitaristas vêm se mostrando essenciais para que agendas mais recentes e altamente complexas 

tenham a chance de sobreviver à luta de interesses políticos.  

Nessa linha, os cobenefícios aparecem como ganchos para conectar temas e agendas às 

prioridades de desenvolvimento (Puppim de Oliveira, 2013), e ganha força, como argumento para 

adaptação, a narrativa redução de perdas e custos futuros decorrentes dos impactos climáticos sobre 

infraestruturas e atividades econômicas (Bulkeley et al., 2015). Na agenda de desenvolvimento 

urbano, os benefícios ambientais de medidas climáticas são combinados a benefícios em outras áreas, 

como a melhoria da qualidade de vida e regeneração econômica, possibilitando que objetivos 

ambientais, econômicos e sociais sejam alcançados simultaneamente (Bulkeley & Betsill, Rethinking 

Sustainable Cities: Multilevel Governance and the ‘Urban’ Politics of Climate Change, 2005). 

Ainda, considerando as sinergias e sobreposições entre agendas, a ‘transversalização’ de 

temas socioambientais, como a adaptação, vem sendo adotada como estratégia nas fases de formação 

de agenda e de formulação de políticas, seja a partir de perspectivas utilitaristas, seja para aumentar 

as chances de consistência na implementação. A transversalidade refere-se a um movimento interno 

à burocracia governamental: pode ser promovida pela aplicação da “lente climática” (GVces, 2013) 
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à formulação, implementação, monitoramento e avaliação e revisão das políticas – estratégias, planos, 

programas, ações – das demais áreas de governo; também, por iniciativas de difusão de conhecimento 

e informação, mobilização e capacitação das equipes de gestão e técnicas das demais pastas e órgãos 

de governo, empreendidas pelas secretarias e departamentos de mudança do clima.  

Em nível local, transversalizar a adaptação significa integrá-la a diversas outras nos 

departamentos e níveis do governo, considerando os diferentes mandatos dessas agendas no 

planejamento do desenvolvimento local (Mabon e Shih, 2018; Cook e Chu, 2018). Enquanto a 

capacidade de interlocução com diferentes departamentos, disponibilidade de tempo e equipe e 

conhecimento técnico são dificuldades enfrentadas em movimentos de integração horizontal entre 

agendas, processos participativos, de cocriação, envolvendo cidadãos e outros setores, funcionam 

como atalho para o alinhamento entre agências de governo em torno de wicked problems, já que as 

relações se explicitam nas práticas cotidianas e no dia a dia dos territórios (Engberg, 2015). Assim, 

temas que tenham apelo no dia a dia das comunidades tendem a ser boas ‘avenidas’ para que 

adaptação adentre a ação pública e para que o ambiente político propício à implementação de medidas 

seja criado; voltando-se ao caminho pelo qual a mudança do clima foi incorporada às prioridades de 

desenvolvimento urbano no Reino Unido, Lovell et al. (2009: 91) identificaram o envolvimento da 

comunidade e no planejamento sobre saúde pública considerando os efeitos climáticos.  

Importa que a transversalização seja combinada ao alinhamento vertical, entre políticas e 

instrumentos de diferentes níveis de governo, em prol da efetividade das intervenções voltadas a 

problemas complexos. Dale et al. (2018: 352) afirmam que "quando os três níveis de governo estão 

trabalhando congruentemente entre si, juntamente com o alinhamento interno, dentro e através de 

cada nível de governo", existe a maior chance de mudanças nos caminhos de desenvolvimento. 

Assim, as estratégias de planejamento e implementação precisam assumir como matéria de análise e 

de atuação arranjos de governança multinível e multiatores, questão essa que se insere na discussão 

sobre arranjos institucionais, e que este trabalho retoma mais adiante neste Capítulo. Fatores externos, 

de pressão por resultados na agenda climática por exemplo, não deixam de ser relevantes para a 

análise das trajetórias das políticas nos níveis nacionais e subnacionais (Kingdon, 2003), no entanto 

ganham destaque os elementos institucionais internos, os quais permitem determinadas dinâmicas 

discursivas e de negociação.  

De acordo com Chu et al. (2018), a ‘congruência’ de políticas e programas pode ser fomentada 

por meio de esforços de engajamento, políticas inovadoras, programas de incentivo e mecanismos de 

transferência de conhecimento focados em outros órgãos e níveis governamentais, bem como grupos 
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econômicos e sociais no poder de liderar, investir e influenciar decisões. Entre os elementos internos 

aos governos, os autores entendem serem importantes a capacidade e a experiência de planejamento 

interdepartamental, mecanismos que fomentem a colaboração entre órgãos e departamentos em 

caráter contínuo e a cooperação intersetorial. A convergência pode ser ainda provida por recursos 

adicionais aos orçamentos públicos, que podem pressionar pelo alinhamento aos temas e metas 

almejados pelos financiadores (Chu et al., 2018). Além disso, fatores externos, como crises 

econômicas internacionais e eventos climáticos, conferem força a narrativas que propõem soluções 

já conhecidas (Botcheva e Martin, 2001).  

2.1.2.2 Construção de narrativas e transições sociotécnicas 

Enredos são definidos por Hajer (1995) como narrativas sobre a realidade social que, quando 

combinadas, formam as referências simbólicas que propiciam entendimentos comuns sobre tal 

realidade. Os discursos que resultam dos enredos socialmente aceitos são o material a partir do qual 

redes comunicativas se formam e se mantém. São, assim, fundamentais para possibilitar mudanças 

políticas ao fundarem novos entendimentos comuns sobre problemas e caminhos para lidar com eles. 

Enredos podem ser compreendidos à luz do conceito de regimes ou sistemas sociotécnicos, definidos 

como configurações relativamente estáveis de instituições, regras, artefatos, redes, procedimentos e 

práticas que definem, em determinado momento e contexto, o que é aceito e esperado em relação ao 

desenvolvimento e à aplicação de soluções e tecnologias (Rip & Kemp, 1998). Tal perspectiva 

enfatiza as interações entre atores humanos e tecnologias como elementos para a análise de mudanças 

e fluxos políticos, entendendo que condições materiais e tecnologias influenciam ao mesmo tempo 

em que são influenciados por discursos na medida em que estes, a partir de interesses de atores com 

poder de influência, pautam os termos do debate político (Lovell, et al., 2009). 

Assim, os enredos que se tornam hegemônicos tendem a manter os cursos das políticas 

públicas, propiciando a integração horizontal e o alinhamento vertical de acordo com sua abrangência 

e poder de mobilização em torno dos significados compartilhados. A depender da força desses 

enredos e dos investimentos e medidas por eles disparados, pode-se cair em situações de ‘lock in’, 

em que trajetórias políticas e tecnológicas tornam-se difíceis de serem mudadas (Smith, et al., 2005). 

Então, no debate sobre transições de sistemas sociotécnicos, atenção é conferida às interações entre 

discursos e redes que, em diferentes escalas interligadas, podem gerar inovações capazes de promover 

mudanças de rota (Lovell, et al., 2009).  

Frente a problemas complexos, enfrentados sem sucesso nas trajetórias políticas e 

tecnológicas hegemônicas, Smith et al. (2005) sistematizam quatro tipos de respostas que podem 
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surgir nos sistemas sociotécnicos, de acordo com a forma como os problemas são traduzidos, 

articulados com, e inseridos nos discursos: renovação endógena, reorientação de trajetórias, 

transformação emergente e transições intencionais. O primeiro, renovação endógena, refere-se a 

soluções concebidas dentro do regime socioténico vigente, em comunhão com os enredos 

hegemônicos, sem que os interesses em posição de maior poder embutidos nesses regimes não sejam 

frontalmente desafiados. Nesse caso, não se observam conflitos importantes já que os discursos em 

torno de caminhos e soluções a serem testados se harmonizam às instituições, práticas e tecnologias 

em vigor. Trata-se da força de permanência e inércia do regime, que oferece resistência a mudanças 

estruturais ou sistêmicas de início, mas abre possibilidades para mudanças contínuas na medida em 

que novos entendimentos e outros problemas se apresentam a partir das soluções implementadas 

(Kemp, 1994). 

A reorientação de trajetórias consiste em mudanças radicais promovidas por processos 

internos ao sistema sociotécnico, sem que haja descontinuidade dos atores, redes e instituições 

envolvidos. A partir de choques endógenos ou exógenos ao sistema respostas são formuladas dentro 

do próprio sistema com base em diversas oportunidades tecnológicas, mudanças em regulações e de 

mercado que se tornam atraentes ou viáveis frente às ameaças. A reorientação se dá, portanto, por 

meio de uma combinação de mudanças não coordenadas e os resutados são difíceis de prever e os 

governos podem agir sobre os instrumentos de políticas públicas e regulações para direcionar essa 

míriade de respostas, promovendo convergência rumo a cenários considerados mais sustentáveis 

(Smith, et al., 2005). 

Tanto a transformação emergente quanto a transição intencional são guiadas por atores de fora 

do sistema sociotécnico. A primeira, transformação emergente, pauta-se em pressões por mudanças 

advindas de recursos e capacidades desenvolvidos pelos ciclos de produção de conhecimento e 

tecnologia inseridos nos ciclos econômicos e sociais mais amplos, como a mudança em fontes 

energéticas custo-eficientes. A partir de inovações científica-tecnológicas que se desenvolvem em 

paralelo é difícil saber quais alternativas ganharão escala atreladas aos padrões de interesses 

dominantes, assim, para que resultados satisfatórios sejam alcançados em relação a objetivos de 

desenvolvimento sustentável uma estratégia promissora para os governos é o desenvolvimento de 

capacidades adaptativas (CA) dentro do sistema sociotécnico A segunda, transição intencional, é 

arquitetada e planejada, a partir de mudanças de contexto, em diálogo com expectativas e interesses 

da sociedade. Guiadas por conjuntos de atores externos ao sistema sociotécnico em questão, as 

mudanças compõem uma estratégia de gestão da transição que parte da intenção deliberada de 
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transformar o sistema em direção a uma visão negociada e consensada entre os atores com mandato 

de tomada de decisão (Ibidem).   

Assim, mudanças de contexto e modelos de governança são as duas variáveis que, 

interrelacionadas, definem as possibilidades e a profundidade de transformação nos sistemas 

sociotécnicos. Enquanto as características e intervalos temporais das mudanças de contexto 

repercutem nas possibilidades de gestão e de tomadas de decisão disponíveis, os modelos de 

governança em operação nos sistemas influenciam a forma como as pressões incidem sobre os 

sistemas e, em especial, as capacidades de adaptação e transformação. Inovações podem ser 

inauguradas dentro ou fora dos sistemas sociotécnicos, mas para se instaurar e se traduzir em 

transformações, elas dependem das brechas abertas nos enredos hegemônicos e dos arranjos 

institucionais mais ou menos propícios a incentivar, acolher e desenvolver caminhos e soluções. Ao 

mesmo tempo em que a convergência de políticas pode servir de motor para transformações 

sistêmicas, que abarcam valores, instituições e práticas, podem também atuar como barreira para 

narrativas destoantes e inovações que fujam do enredo dominante. 

 2.1.2.3 Coalizões de discurso e nichos de inovação 

 Coalizões de discurso se formam em torno de termos e conceitos compartilhados por meio 

dos quais processos sociais e físicos são interpretados e os problemas são formulados e inseridos na 

arena política (Hajer, 1996). Em torno de enredos socialmente difundidos são formados coalizões à 

medida em que eles são capazes de atrair novos discursos e atores  Lovell et al. (2009) propõem a 

aplicação do conceito à compreensão sobre o papel dos enredos e narrativas na criação de 

oportunidades para mudança e de como redes de atores respondem a mudanças políticas. Relações 

podem ser traçadas com comunidades de prática (CdP), instâncias centrais aos processos de 

aprendizagem social (AS), em que pares trocam conhecimento e controem entendimentos comuns 

sobre problemas complexos (Pelling & High, 2005); ao mesmo tempo em que são permeadas pelos 

enredos presentes nos sistemas sociotécnicos, as CdP carregam o potencial de abrir espaço para que 

novas coalizões discursivas sejam formadas. Assim as CdP podem constituir ‘nichos de inovação’, 

os quais são espaços de aprendizagem que operam em pequena escala, em que novas soluções podem 

ser experimentadas e avaliadas (Rip & Kemp, 1998; Wiskerke, 2003).  

As novas coalizões de discurso podem fortalecer enredos não-hegemônicos, os quais, por sua 

vez, podem levar a novos movimentos de mudança política por meio do reordenamento dos 

significados, possibilitando novas definições sobre problemas e soluções (Bulkeley, 2000). Os 

enredos e discursos tornam-se hegemônicos, segundo Hajer (1995), quando percorrem dois 
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processos, de estruturação e institucionalização; isto é, quando assumir determinado discurso confere 

credibilidade a atores políticos, e quando os discursos são refletidos em políticas e arranjos 

institucionais (Lovell, et al., 2009). A convergência de políticas pode ser refletir nos discursos orais, 

quando as coalizões forem formadas em torno de interpretações possíveis sobre os instrumentos e 

caminhos para implementação de políticas, por exemplo, bem como nos documentos das políticas, 

instrumentos e estruturas formais.  

O fenômeno da convergência desdobra-se de coalizões de discurso mais ou menos coesas e 

alinhadas em torno das quais se organizam redes políticas. Estas estão conectadas por valores, crenças 

e conhecimento compartilhados, além da dependência de recursos, podem ser formadas por meio de 

processos de aprendizagem, mais ou menos centralizados, em um domínio de política pública 

(Sabatier & Smith, 1993; Hajer, 1995). Tais redes políticas podem se constituir em cadeias mais ou 

menos formais, centralizadas ou difusas, com mais ou menos interações, o que se reflete no quão 

compartilhados e alinhados são entendimentos e os significados de determinados termos (Richardson, 

2000). Elas variam de agrupamentos de partes interessadas a grupos de influência em defesa de 

interesses dependendo do nível de AS alcançado, bem como das condições materiais para articulação 

e organização.  

Quando a convergência de políticas se observa em enredos harmoniosos, estruturados e 

institucionalizados, é mais provável que inovações em relação aos discursos que os compõem 

emerjam de nichos políticos e técnicos do que do embate entre coalizões centrais ao sistema 

sociotécnico (Lovell, et al., 2009). Em cenários onde o contexto político e material é favorável (ou 

permeável), novas histórias podem prosseguir e expandir como vetor de mudança sistêmica. As 

dimensões discursivas e materiais, combinadas, são fundamentais para compreender os processos de 

mudança política, e para apoiá-los, Chu, et al. (2018) destacam a importância de que os grupos 

políticos, dentro e fora dos governos, estejam alinhados em relação aos objetivos a serem alcançados 

pelas políticas públicas.  

O espaço que os nichos de inovação encontram nos arranjos institucionais e no ciclo de políticas 

importa para as questões de justiça e pela luta por equidade, em especial nos contextos de 

convergência, na medida em que são formados por atores que não estão no centro do regime e que 

lidam com suas inconsistências, e oferecem chances de que enredos alternativos se formem e 

pleiteiem mudanças políticas. A partir de visões e experiências que não se enquadram ou não são 

atendidas pelos enredos dominantes, os nichos têm o papel de expandir o conhecimento e inaugurar 

novas rotas de aprendizagem (Rip & Kemp, 1998). Importa, portanto, compreender que espaço há, 
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em determinado sistema, para os nichos de inovação, o quão múltiplos e dispersos eles são geográfica 

e setorialmente, onde eles se econtram, e que oportunidades oferecem os arranjos institucionais para 

que enredos alternativos sejam considerados no ciclo de políticas públicas.  

Lovell et al. (2009) destacam o planejamento de políticas e intervenções, que se concretizam 

no planejamento dos lugares e espaços, como uma esfera de disputas entre os enredos hegemônicos 

e os discursos alternativos, que representam os interesses dos grupos não incluídos nas coalizações e 

redes dominantes. A questão é como fazer com que esses discursos alternativos tenham voz e possam 

influenciar os caminhos do desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentido, Seyfang e Smith (2006) lançam luz à importância da ação de base comunitária 

como nichos de inovação, os quais recebem menos atenção tanto nos processos de política pública 

quanto na literatura em relação aos nichos de inovação tecnológica inseridos na economia de 

mercado. Os autores apontam que inovações que surgem nas comunidades – a partir de redes de 

ativistas e organizações sociais que lideram e apoiam soluções bottom-up para o desenvolvimento 

sustentável - relacionam à ‘econonomia social’, isso é às necessidades, interesses, valores e relações 

sociais locais, e encontram um hiato para se conectar com os processos ‘mainstream’ no sistema 

sociotécnico (Ibidem: 15). Assim, as estratégias de desenvolvimento tendem a seguir duas trajetórias 

paralelas, a baseada na inovação tecnológica e ‘modernização ecológica’ e a pautada na ação 

comunitária e na economia social, as quais, inclusive, são estudadas em campos separados da 

literatura. 

Reconhecer a ação de base comunitária como um lugar de inovação a ser conectada aos 

processos formais para inovação e mudança política implica pensar arranjos de governança capazes 

de difundir as ideias e inovações produzidas e testadas nas comunidades, de torná-las visíveis e 

apelativas aos demais atores, mas também de evitar que os processos sociais e as soluções que deles 

emergem sejam cooptados por forças políticas e de mercado em prol de interesses diferentes e até 

opostos aos dos grupos sociais locais. Como colocam Seyfang e Smith (2006), enquadrar esses 

processos de inovação em incubadoras de negócios tende a fomatá-los em padrões, reduzindo sua 

diversidade, e distanciando-os da economia social. De forma mais ampla, é necessário que a agenda 

política, que ganha força, em prol da ação local para sustentablidade encontre novos formatos e 

arranjos para abraçar esses processos micro-políticos, potencializando-os e multiplicando-os sem 

erodí-los, ao mesmo tempo para aprender com eles, integrando-os em processos mais amplos de AS.  
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2.1.2.4 Conflito na Convergência  

Como desdobramento das narrativas convergentes alcançadas por meio da integração 

horizontal e do alinhamento vertical tem-se a aparente ausência de conflito, mesmo em torno de temas 

socioambientais que implicam perdas e ganhos aos modos de vida, paisagens e relações entre atores 

(Lovell, et al., 2009). No entanto, as mudanças nas políticas são impulsionadas por conflitos, sejam 

as mudanças provocadas por fatores externos que desafiam e desestabilizam os processos e interesses 

consolidados, sejam as mudanças graduais, mobilizadas por fatores internos a um domínio político, 

a partir da difusão de novas ideias ou da adoção de novos instrumentos derivadas de conflitos entre 

redes ou coalizões políticas (Bulkeley, 2000; Hajer, 1995). Enredos a princípio aceitos pelos diversos 

atores ganham tensão quando implementados nas arenas de pequena escala e traduzidos nas 

realidades materiais dos territórios (Lovell, et al., 2008).  

Na agenda de adaptação à mudança do clima, por exemplo, parece à primeira vista, que não 

há conflito entre discursos e interesses na medida em que o enredo dominante é o de perdas evitadas, 

oportunidades a serem exploradas, criação de valor e distribuição de benefícios e cobenefícios. 

Apesar de o problema climático desafiar os instrumentos e procedimentos convencionais das políticas 

e gestão públicas, as medidas adaptativas que em geral orbitam intervenções infraestruturais e 

tecnológicas frente a impactos e riscos específicos não ameaçam os interesses políticos e econômicos 

dominantes, já se propõem a alcançar simultaneamente objetivos ambientais, econômicos e sociais 

(Bulkeley e Betsill, 2005). Porém, quando e onde o discurso da mudança climática é implementado, 

a priorização de investimentos é necessária e adentra-se as especificidades de desenho das 

intervenções, revelam-se as tensões subjacentes aos enredos (Lovell et al., 2007; Bulkeley e Betsill, 

2005), seja nas diferentes visões representadas em processos participativos, seja em discursos e 

movimentos de resistência à margem do processo decisório.  

A ausência de conflito que se estende do planejamento à implementação pode significar que 

vozes divergentes foram silenciadas, que os nichos de inovação não tiveram espaço para intervir, e 

que soluções pré-formatadas, sem aproximação com os territórios, foram impostas (Chu et al., 2018). 

Nessa linha, Dale et al. (2018) mostram que o alinhamento em torno de prioridades estratégicas entre 

níveis e setores do governo pode solapar quadros de oposição, criando confluência em torno de 

objetivos estabelecidos, contando com o poder de convocação dos níveis superiores de governo.  

Assim, se o alinhamento dos enredos capaz de pavimentar a convergência de políticas é 

importante, em especial, para agendas em estágios iniciais, criando entendimentos comuns e 

mobilizando os governos e outros atores em escala local a agir, nas etapas seguintes discute-se se esse 
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mesmo alinhamento pode funcionar como barreira à inovação comunitária (Chu et al., 2018; 

Tompkins et al., 2010). Sobre tal risco, Chu et al. (2018: 374) afirmam que “as inovações na agenda 

climática urbana estão cada vez mais assumindo características neoliberais, especulativas e 

excludentes”. 

Quando os discursos se tornam hegemônicos - estruturados e institucionalizados -, os nichos 

ganham relevância, mas também sofrem maior pressão; na medida em que um enredo domina ou 

coopta todos os demais, assumido como único crível e legítimo (Hajer, 1995), os shadow spaces, 

canais e espaços informais de interação, são cruciais para alimentar visões destoantes, 

experimentação e inovação (Pelling, et al., 2018; Bos et al., 2013), até que a luta por voz nas instâncias 

formais de participação e de exercício político se torne explícita. A questão sem resposta direta é se 

certas inovações em governança, em direção a processos mais participativos de tomada de decisão, 

se dão em prol da perpetuação de enredos hegemônicos, como estratégias de convencimento e 

legitimação, ou conferem real espaço às visões e aos interesses diversos. A fim de explorar tal 

questionamento, mostra-se crucial analisar a direção dos discursos que convergem, as causas e 

consequências, bem como as ideologias envolvidas nesse fluxo. 

 

Os processos de AS podem servir de base tanto para o alinhamento de discurso entre os atores 

envolvidos a partir de entendimentos e significados compartilhados, que se alinham ou não aos 

enredos hegemônicos, quanto para que uma variedade de discursos, complementares ou divergentes, 

tenham voz na negociação de políticas e intervenções. Portanto, trata-se de uma abordagem que pode 

ser frutiferamente aplicada à análise dos fluxos e das relações sociopolíticas pelas quais discursos de 

alinham, fundam políticas convergentes e dialogam com os nichos de inovação. Ao mesmo tempo, a 

perspectiva da Convergência de políticas oferece o contorno institucional para se pensar o sistema 

sociotécnico mais amplo em que a AS se insere, aportando elementos, dos quais a abordagem da AS 

carece, para a compreensão dos processos políticos que propiciam entendimentos compartilhados 

sobre problemas e realidades, e que abrem possibilidades ou oferecem barreiras a possíveis inovações 

e discursos divergentes que podem emergir nas CdP e serem ou não difundidos por meio de redes e 

coalizões pavimentadas pelas boundary organisations.  

 Com base na abordagem da Convergência, três principais pontos se mostram relavantes para 

investigação a partir do estudo do caso de Glasgow:  

• O mapeamento dos enredos em torno dos quais a convergência se conforma entre políticas 

relacionadas a adaptação em diferentes níveis e em que premissas e crenças se ancoram; 
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• O entendimento sobre como a convergência de políticas propicia ou dificulta processos de 

AS e seu potencial de promover transformações; e  

• A compreensão de como processos de AS, por sua vez, podem abrir espaço para que 

narrativas alternativas fundem novas coalizões discursivas ou adentrem as coalizões 

existentes. 

 

As combinação das duas abordagens, AS e Convergência, amplia os recursos teórico-

conceituais para a compreensão das dimensões discursivas, objetivas e subjetivas da produção de 

políticas de adaptação e resiliência em Glasgow. A essas duas abordagens, propõe-se, ainda, a adição 

da Integralidade com o objetivo de posicionar e qualificar, no contexto de sistemas sociotécnicos 

urbanos: a participação, a partir das noções de ação e participação pública; a produção de 

conhecimento, tendo em vista o conhecimento transdisciplinar; e transversalidade e coordenação 

multinível, lançando luz a arranjos de governança em rede. Articula-se, a partir dessa abordagem, a 

efetividade das políticas urbanas frente a wicked problems à ‘integralidade’ dessas políticas. 

2.1.3 Integralidade das políticas públicas 

Definida por Blanco et al. (2010: 9) como “a capacidade de políticas públicas lidarem 

holisticamente com problemas complexos urbanos”, a abordagem da Integralidade aterrissa no 

território considerando as diferentes escalas de atuação que se inter-relacionam compondo as 

dinâmicas e padrões socioeconômicos, políticos e físicos que o configuram: cidade, bairros, 

comunidades, ruas, edifícios. Como matéria de análise, os autores assumem o campo da regeneração 

urbana e defendem como componente fundamental da Integralidade, a incorporação de diferentes 

atores em diversas etapas, do diagnóstico à concretização das intervenções, passando pela formulação 

dos problemas e pelas tomadas de decisão. 

 A Integralidade reconhece que os elementos de complexidade e incerteza dos wicked 

problems são acentuados nas cidades. Nesse contexto, Grau-Solés et al. (2011) desenvolvem a noção 

de integralidade a partir do estudo de projetos de regeneração e propõem uma concepção normativa 

do que são políticas públicas integrais elencando como componentes indispensáveis ao planejamento 

e à implementação: transversalidade e coordenação multinível, diversos tipos de participação pública 

e produção de conhecimento transdisciplinar (Grau-Solés, et al., 2011; Subirats & Blanco, 2009).  
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 A esfera em que a integralidade das políticas pode ser construída é a da ação pública (Grau-

Solés, et al., 2011). A ação pública refere-se ao espaço de intersecção entre a política pública e as 

ações governamental, social, comunitária e dos movimentos sociais (Spink, 2007). Assim, ela envolve 

o ciclo de políticas públicas, mas vai além, abrangendo também as diversas atividades e intervenções 

desenvolvidas por atores dos diferentes setores, dos técnicos da administração pública aos cidadãos, 

sobre a uma questão pública, seja influenciando as políticas, seja atuando diretamente sobre o espaço 

e os equipamentos públicos (Spink, 2007; Latour, 2007). Seja por meio de relações colaborativas ou 

conflituosas, a ação pública intervém no processo de produção e elaboração entre humanos e não-

humanos a partir da mobilização de elementos materiais e simbólicos (Marres, The Issues Deserve 

More Credit: Pragmatist Contributions to the Study of Public Involvement in Controversy. , 2007).  

 Adotar a ação pública como escopo para se pensar os problemas socioambientais implica 

reconhecer a necessária democratização da ciência e da política entre atores governamentais, 

especialistas e o público afetado, tanto pelos problemas, quanto pelas decisões e intervenções frente 

a eles (Whatmore, 2006). A partir de uma perspectiva sóciomaterial, a noção de integralidade da 

política posiciona a participação cidadã no centro da ação pública e enfatiza que cada um dos atores 

envolvidos precisa ter a capacidade não apenas de participar, mas de falar por si mesmos, por isso o 

clamor por uma revisão dos processos democráticos, entendidos como práticas (procedimentais e 

discursivas) de articulação de assuntos e de atores (Marres, The Issues Deserve More Credit: 

Pragmatist Contributions to the Study of Public Involvement in Controversy. , 2007), que passa pela 

redistribuição dos recursos (Grau-Solés et al., 2011).  

Assim, enquanto a Integralidade e a AS se apoiam sobre os mesmos pilares – participação, 

governança e integração de conhecimentos diversos -, a primeira posiciona os processos 

participativos nos contornos da ação pública e se propõe a qualificar os arranjos de governança e a 

produção e circulação de conhecimento diante dos desafios que se impõem a ela no contexto das 

cidades contemporâneas. Desafios esses relacionados às rupturas e segregações entre atores, grupos 

e espaços que marcam as ‘cidades neoliberais’ (Haase, 2017; Harvey, 2012), regendo não apenas 

produção e a distribuição de bens, e recursos, como também as relações entre pessoas e delas com o 

mundo material. Ao acentuarem as desigualdades nos territórios urbanos, a mudança do clima 

exacerba e relocaliza as tensões sociais e políticas, o que torna ainda mais relevante uma abordagem 

que lance luz à ação pública.  

 Assim, a Integralidade contribui com a AS qualificando politicamente os seus componentes e 

articulando-os a noções mais amplas de complexidade e incerteza. A seguir, divididas em subitens 
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deste capítulo, destacam-se tais contribuições: da complexidade ‘romântica’ à ‘barroca’, participação 

cidadã pela perspectiva da Integralidade, governança em rede e conhecimento transdisciplinar.  

2.1.3.1 Da complexidade ‘romântica’ à ‘barroca’  

 A primeira contribuição da Integralidade à abordagem da AS faz-se em relação às noções de 

complexidade e incerteza. Grau-Solés et al. (2011) apresentam a concepção ‘barroca’ de 

complexidade, em contraposição à ‘romântica’, e a partir dela ampliam a percepção sobre a incerteza 

presente nos sistemas sociotécnicos urbanos. A complexidade romântica considera que os diversos 

elementos que compõem um fenômeno estão ligados, inter-relacionados, e essas ligações podem ser 

apreendidas e organizadas, enquanto a barroca assume que os elementos não estão apenas ligados, 

mas afetam uns aos outros e levam a mudanças nas formas como os outros atuam e se manifestam; 

um único elemento muda o sistema inteiro.  

Assim, a complexidade romântica se pauta pela ideia de estruturas estáveis interconectadas, 

enquanto a barroca pela noção de sistemas vivos integrados: os elementos presentes em um espaço, 

bem como em espaços não contíguos, afetam-se uns aos outros em relações não lineares e 

imprevisíveis. Tal entendimento alinha-se à complexidade proposta por Morin (2008) referindo-se a 

sistemas cuja estrutura interna não pode ser reduzida a um sistema mecânico, especialmente por serem 

formados por uma combinação de sistemas complexos, os quais operam e interagem de maneiras que 

não podem ser enquadradas em categorias gerais. Sistemas esses abertos, que trocam fluxos de 

energia, matéria e informação e se transformam com o ambiente, mas também a partir de 

interpretações, experiências e experimentos empreendidos por suas partes.  

A complexidade barroca desdobra-se na incerteza ontológica, a qual não pode ser reduzida ou 

superada por meio de métodos, conceitos ou avanço do conhecimento. A incerteza ontológica é 

inerente ao sistema na medida em que os processos e fenômenos derivados das ações, decisões e 

dinâmicas sociais e físicas em desenvolvimento nos diferentes níveis e escalas se sobrepõem e 

interferem uns nos outros no curso do espaço-tempo dos territórios de maneiras e com 

desdobramentos irregulares, sem padrões.   

 Os princípios de tais noções de complexidade e incerteza para a compreensão de problemas 

que se inserem em múltiplos sistemas de um sistema sociotécnico são: (i) os atores nos sistemas são 

conscientes de si mesmo e dos próprios sistemas e, assim, buscam interpretá-los, o que, por sua vez, 

resulta em novos comportamentos e interpretações; (ii) os sistemas possuem capacidade de se adaptar 

e de se autotransformar, uma vez que metas e objetivos são estabelecidos, novas estratégias emergem, 

as quais se desdobram em novos objetivos; (iii) as relações de causalidade são parciais, já que os 
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fenômenos respondem tanto por comportamentos ordenados quanto caóticos, assim um efeito não 

responde a uma única causa; (iv) os fenômenos podem ser apenas parcialmente modelados, previstos 

e controlados, já que pequenos acontecimentos podem resultar em múltiplo efeitos; e, portanto, (v) o 

holismo é mais apropriado do que o reducionismo, o que dificulta o estabelecimento de metas 

específicas e sua avaliação. (Geyer & Rihani, 2010; Ansell & Geyer, 2016) 

 Assim, aproximações que assumem conhecer o problema como um todo e que se dedicam a 

controlá-lo e resolvê-lo têm eficácia limitada. Diante de problemas complexos, mesmo que estratégias 

voltadas ao reducionismo e controle possam ser bem-sucedidas no curto prazo, suas limitações 

tendem a se revelar, mais adiante, como outras facetas do mesmo problema, se impondo em conflitos 

encobertos que emergem, por vezes com mais intensidade (Morgan, 1998). No entanto, como 

apontam Van Bommel et al. (2009), a prática dominante na gestão pública assume os problemas como 

estruturados ou estruturáveis para que sejam enquadrados nos processos e políticas existentes, 

minimizando a incerteza e restringindo a gama de soluções possíveis. A formulação das políticas 

parte, assim, de problemas pré-definidos com base em lentes práticas e teóricas já conhecidas e 

consolidadas. O mesmo acontece em processos de AS que partem de problemas formatados em busca 

de soluções compartilhadas. Onde e quando o processo coletivo não pode ser controlado, os atores 

dominantes enxergam uma ameaça (Ibidem). 

  À medida que os problemas enfrentados pelas políticas públicas se tornam mais complexos, 

deixa de ser possível que objetivos e metas sejam linearmente organizados e sigam estáveis e válidos 

ao longo do tempo, já que meios e fins estão em contínua interação. Diante das dinâmicas vivas e 

emergentes, processos de aprendizagem adaptativos e iterativos se mostram mais promissores do que 

as premissas de racionalidade de modelos técnicos. Embora seja esse também um argumento central 

da AS, as concepções de complexidade barroca e incerteza ontológica destacam a importância da 

experimentação, não em experimentos controlados de teste e ajuste de soluções, mas como espaço 

para ampliar a compreensão sobre o problema, desenhá-lo, e então prototipar possíveis caminhos 

(Ansell & Geyer, 2016).  

 Para as políticas públicas, então, além da mobilização de atores e conhecimentos diversos, 

importa desenhar e promover processos coletivos de aprendizagem e experimentação movidos pela 

investigação, deliberativa e reflexiva, sobre os fenômenos, sistemas e valores em jogo, compondo o 

que Ansell (2011: 5) chama de ‘aprendizagem evolucionária’ e ‘experimentalismo democrático’. 

Ainda, quanto mais complexos os problemas, mais importante se faz que eles sejam definidos 

coletivamente (Sanderson, 2002). Isso tem implicações diretas aos espaços que os processos 
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participativos ocupam no ciclo das políticas públicas: de percursos com etapas pré-definidas para 

processos que começam com um plano, mas cujo percurso está propenso a ser redefinido ao longo do 

caminho, pelo próprio grupo; de processos que se iniciam na fase de planejamento da política e seus 

instrumentos, para a participação desde a etapa de formulação dos problemas.  

2.1.3.2 Participação cidadã pela perspectiva da Integralidade 

  Além do controle do percurso e da extensão dos processos participativos, a Integralidade 

propõe uma mudança em sua própria concepção. Enquanto a AS reconhece diferentes perspectivas, 

conhecimentos e experiências sobre determinada situação (Scholz et al., 2014), a noção de 

integralidade da política propõe a existência de múltiplas realidades que se sobrepõem e interagem 

topograficamente, a partir dessas interações emerge determinada questão em análise. Assim, passa-

se da concepção de pluralidade de visões para a de multiplicidade de objetos (Grau-Solés, et al., 

2011). Essa mudança de perspectiva afeta a intenção assumida pelas políticas públicas: passa-se da 

proposta de reunir os diversos atores para compor o entendimento comum, mais abrangente e, 

portanto, mais próxima à realidade sobre determinada questão, para a de desvendar as relações entre 

as diferentes realidades sobrepostas, por vezes de impossível harmonização. 

 Ao mudar a expectativa em relação aos processos coletivos de formulação de políticas 

públicas, transforma-se também o desenho do próprio processo. A dinâmica a ser estabelecida não é 

mais a de articulação de conhecimentos e construção de soluções uniformes, mas sim de avaliação 

das versões que fazem sentido para a maior parte dos envolvidos e do entendimento sobre as que não 

merecem ser, em uma determinada conjunção material-histórica, incorporadas ao desenho de um 

melhor cenário habitável possível em um dado momento (Ibidem). Os procedimentos e técnicas para 

facilitar os dois processos, portanto, também são diferentes, especialmente em relação aos conflitos: 

enquanto uma abordagem demanda valorização da complementariedade e dos pontos de consenso 

entre as visões, a outra requer atenção especial às versões da realidade que se chocam e conjugam-se 

não por “e”, mas por “ou” e até “talvez” diante da impossibilidade de se desenhar claramente relação 

entre elas. 

 Reconhecendo que não há simetria nas relações entre os participantes e que as diferenças de 

capacidade de participação e influência são ponto de partida e não podem ser ultrapassadas por meio 

da mediação dos processos coletivos (Figueroa, 2002; Borie, et al., 2019), o papel dos governos, pela 

perspectiva da Integralidade é compor espaços o mais democráticos possível, prover os meios para 

participação e investir esforços para mobilizar as diferentes realidades e versões sobre elas e para que 

sejam de fato consideradas na arena coletiva (Grau-Solés, et al., 2011).  
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 Não se trata apenas de se perguntar por que as partes envolvidas devem mudar suas posições 

e interesses iniciais em favor do grupo (Koelen & Das, 2002), mas de assumir que o consenso deriva 

da redução da complexidade das realidades, o que vai na contramão da intenção proposta pela 

Integralidade para as políticas públicas. A negociação coletiva de cenários, por sua vez, se dá na 

interação, complementariedade e negação entre versões da realidade; ao chegar ao melhor cenário 

possível a se viver, não se fixam interesses, concepções ou realidades, ele segue sendo revisado e 

negociado à medida que é experenciado e em que as interações sociomateriais seguem transfomando 

as realidades concretas e relacionais (Mol, Ontological Politics. A word and some question, 1999). 

Como as contradições se dão não apenas entre interesses, mas também entre os próprios arranjos 

materiais e as experiências em relação a eles, o conflito marca a composição dos grupos e dos 

cenários, mas não necessariamente impede que acordos sejam alcançados (Marres, 2007). A renuncia 

consciente de interesses faz parte do processo de negociação e não significa a exclusão de versões da 

realidade, mas a construção do entendimento de que diantes das múltiplas versões há um futuro em 

um mundo comum, em permanente construção. Os interesses e proposições não refletidos em um 

cenário podem voltar à baila mais adiante, a partir da experimentação e de uma nova etapa de 

negociação (Grau-Solés, et al., 2011). 

 Portanto, as políticas públicas devem ser entendidas como fluídas e em constante 

transformação já que os objetos sobre os quais se voltam são múltiplos e estão, não apenas eles, mas 

também as versões e apreensões sobre eles, em movimento. Também, como marcadas por 

descontinuidades e deslocamentos, tanto dos espaços em que os processos políticos acontecem, 

quanto das soluções erigidas e decisões tomadas, as quais ganham novos sentidos e se concretizam 

nos territórios. Nunca haverá uma única versão, comum, sobre a realidade, mas um equilíbrio 

momentâneo entre as versões.  

A participação cidadã, exercida portanto em um fluxo contínuo de posicionamento, 

negociação, construção de cenário e experimentação, funciona como base para que os demais 

elementos de integralidade sejam incorporados ao ciclo das políticas – em destaque governança e 

conhecimento – ao propiciar que combinações sociomateriais em geral excluídas dos processos 

políticos formais sejam incorporadas. As fontes de integralidade consistem em técnicas de 

mobilização de versões e de novas formas de realidade deixadas de lado, e os cenários representam 

as configurações de relação e de compatibilidade entre elas. A questão que deve acompanhar os 

gestores e formuladores de políticas públicas é, assim, se as múltiplas versões sobre um problema 

estão ou não sendo mobilizadas de forma equitativa e inclusiva (Ibidem).  
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As técnicas de mobilização das versões e formas de realidade envolvem, então, arranjos de 

governança e processos de produção e circulação do conhecimento, os quais demandam a 

participação cidadã ao mesmo tempo em que a fortalecem. Por exemplo, a transversalidade e 

coordenação dos processos com envolvimento ativo de diferentes áreas e níveis dos governos permite, 

em linha com que propõe a literatura sobre Convergência de políticas públicas, ir além dos 

enquadramentos setoriais e dirimir a compartimentalização dos instrumentos e ações.  

2.1.3.3 Governança em rede   

  Segundo Grau-Solés et al. (2011), os problemas complexos relacionados ao desenvolvimento 

urbano requerem uma governança relacional, híbrida e não-moderna, isso é, que reconhece a 

imbricação entre processos e conteúdos; intrínseca relação entre objetos e sujeitos, as pessoas e as 

coisas (humanos e não-humanos) e a complexidade, heterogeneidade e multiplicidade das situações 

e dos elementos que a compõem nos territórios urbanos. Os autores, assim como Blanco et al. (2010), 

observam a partir do estudo de projetos de regeneração urbana que a ‘governança em rede’, 

caracterizada como diâmica, flexível e heterogênea, se destaca nessas experiências como uma 

constituição fluída, mais do que como um rede estruturada e permanente de atores. A fluidez se 

apresenta tanto na constituição das instâncias de participação quanto nas dinâmicas de interação, 

produção de conhecimento e tomadas de decisão e em relação aos atores envolvidos. 

 Trata-se, no entanto, de uma noção de fluidez diferente da ideia de mudanças contínuas e 

graduais por meio das quais as redes se adaptariam e se manteriam funcionais (Law & Mol, 2001; 

Law & Singleton, 2005); Grau-Solés et al. (2011) propõem que nos espaços urbanos a constância das 

interações se produz em movimentos abruptos e descontínuos que se dão entre as instâncias que se 

sobrepõem, se complementam e, por vezes, entram em embates em um jogo que presenças e ausências 

nas instâncias formais e informais. Isso porque não é realista pensar nos espaços de interação, 

exercício político, em que acontece a ação pública, como uma rede uniforme e plenamente integrada. 

A participação na ação pública se faz também em movimentos sociais à margem das redes 

organizadas e coordenadas, entre atores que se destacam pela ausência nos espaços formais de 

interação e que lutam para serem ouvidos. As presenças sempre serão acompanhadas de ausências e 

estas, ao constituírem realidades alternativas, também moldam e definem as realidades 

sobrepunjantes (Mol, Ontological Politics. A word and some question, 1999).  

 A literatura sobre redes de governança em cidades pode ser organizada entre as visões mais 

otimistas e mais as pessimistas sobre sobre seu potencial de fortalecer a democracia participativa e 

promover justiça social (Blanco, et al., 2010; Grau-Solés, et al., 2011), e em interpretações 
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progressistas e neoliberais (Leitner & Sheppard, 2002). Os autores tidos como mais otimistas apontam 

que as redes podem contribuir para um processo de democratização das sociedades tecendo vínculos 

horizontais entre comunidades, criando oportunidades para a participação política cidadã e para maior 

influência dos discursos de protesto (Grau-Solés, et al., 2011).  

A visão mais pessimista alerta para os riscos que as redes, como um tipo ‘governança-além-

do-Estado’, podem implicar à democracia no que concerne a representatividade, transferência e 

responsabilização. Nessa linha, autores apontam também que as redes não são de fato horizontais, 

mas tendem a priorizar as vozes dos atores governamentais e empresariais em detrimento dos 

interesses comunitários. Estes últimos correm o risco de terem suas posições cooptadas, minando sua 

capacidade de mobilização e contestação (Blanco, et al., 2010; Davies, 2007). Ainda, Davis (2007) 

alerta que a decisão por consenso em prática nesses arranjos de governança tende a negar o conflito 

e, para tanto, excluir ou anular as vozes mais críticas.  

 Outra forma de compreender os discursos sobre a governança em rede é a partir das visões 

progressistas e liberais. Como apontam Leitner & Sheppard (2002), em ambos os lados encontram-

se argumentos a favor desses arranjos, porém por motivos distintos. O discurso progressista toma as 

redes como uma possível ‘terceira via’, uma alternativa tanto ao neoliberalismo como à economia 

gerida pelo Estado; assim como os otimistas, os progressistas ressaltam que as redes oferecem voz a 

todos os interessados, democratizando o processo político e empoderando a sociedade civil. 

 A posição neoliberal, por sua vez, enxergaria nas redes de governança uma saída frente às 

falhas de mercado e uma alternativa a arranjos hierárquicos, rígidos e controlados; as entendem como 

uma veículo para o livre mercado. Segundo Leitner e Sheppard (2002), o pensamento liberal 

contemporâneo reconhece que as instituições de governo têm um papel a cumprir e, nesse contexto, 

as redes proveem flexibilidade, dinamismo e eficiência à tomada de decisão política, além de serem 

assumidas como provedoras de competitividade e inovação. No entanto, os arranjos defendidos no 

discurso neoliberal representam a delegação de autoridade a especialistas que estariam além do 

processo democrático, capazes de desenvolver verdades técnico-científicas. No mais, esses discursos 

respaldam-se na narrativa de que cidadãos e comunidades têm espaços para se colocar e defender 

seus interesses, basta participar, ignorando as relações de poder e todo o tipo de barreira que se 

apresenta à participação dos grupos em situações de vulnerabilidades. Dessa maneira, pode-se 

entender que, em lugar da democratização, o caminho das redes comporia o caminho do 

enfraquecimento da democracia representativa no processo político (Blanco, et al., 2010). 
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  Embora a ideia de rede remeta à circulação instantânea e eficiente de informação por meio 

de atores e núcleos de interação bem definidos, permanentes e estáveis (Latour, 1987; Mol & Law, 

1994), a constituição e o funcionamento das redes não são neutros. Ao contrário, envolvem a 

produção de um tipo particular de espaço em que as relações são mediadas por interesses e por 

padrões de distribuição de poder. Ainda, as redes de políticas públicas são formadas por 

intermediários e mediadores, sendo que estes últimos traduzem e modificam os conteúdos trasmitidos 

(Grau, et al., 2010). O que é preocupante ao se considerar que, uma vez constituídas e estabilizadas, 

as redes funcionam sem que se saiba o que passa em suas intermediações, passam a atuar como uma 

entidade invisível e inacessível em termos de prestação de contas e de controle social (Grau-Solés, et 

al., 2011).  

 Partindo da noção de que os objetos das políticas urbanas são múltiplos e inter-relacionados 

em sistemas sociotécnicos complexos, Grau-Solés et al. (2011) entendem como necessário o 

deslocamento da política para outros lugares além daqueles onde se faz a política institucional; ao 

contrário de serem considerados uma fonte de déficit democrático, os autores percebem os 

deslocamentos variados como movimento que permite a aproximação da política em relação às 

diversas realidades que compõem os territórios urbanos, a partir da qual emergem assuntos a serem 

tratados. Os assuntos se formam e se deslocam em centros comunitários, laboratórios, meios de 

comunicação diversos e à medida em que a política formal encontra a ação pública, ganha-se 

integralidade; isso é, fortalece-se a capacidade de determinada política de abordar as múltiplas 

questões, incorporando elementos de complexidade ao longo de todo o seu ciclo. O déficit 

democrático é acentuado, por sua vez, quando um descolamento leva à desintegração ou ao 

enfraquecimento do espaço democrático, sequestrando assuntos e impedindo a participação de uma 

parte dos atores interessados.  

Assim, é preciso que arranjos de governança voltados a problemas complexos promovam o 

deslocamento da política ao maior número de espaços em que se conformam os assuntos relevantes, 

em que se mostram as diferentes facetas desses problemas, fomentando a participação dos atores 

interessados e afetados, fortalecendo e ampliando o exercício político e ação pública como, ao mesmo 

tempo, fonte e meio para a formulação dos problemas e o planejamento e a implementação de 

soluções. Apenas assim as políticas se aproximarão e poderão incluir e representar os diferentes 

mundos que se sobrepõem e coexistem formados por meio de diversas e contestadas relações 

sociomateriais (Law & Urry, 2003).  
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Em resumo, os componentes importantes a arranjos de governança capazes de apoiar as 

mudanças necessárias na forma de se conceber e concretizar as políticas públicas em prol da 

integralidade são: 

• transversalidade entre as áreas e níveis de governo, ampliando a percepção sobre os diversos 

assuntos e realidades envolvidas em determinado problema e a capacidade de deslocamento 

e mobilização de diferentes atores (Grau-Sóles, et al., 2011; Branco, et al., 2010);  

• flexibilidade e abertura para que os atores, setores e grupos sociais estejam efetivamente 

representados e seus representantes possam ser constantemente renovados a fim de garantir 

que múltiplos interesses e realidades tenham voz (Latour, 2001);  

• instâncias democráticas múltiplas e ampliadas voltadas ao encontro e à negociação das 

diversas versões sobre as realidades em caráter de equidade e igualdade de condições para 

sejam consideradas em busca de caminhos compatíveis em direção a um mundo comum 

habitável (Latour, 2005); e 

• espaços de coprodução de conhecimento e experimentação a partir dos quais novas soluções 

possam ser criadas, testadas, modificadas em um fluxo contínuo ao qual o ciclo de política 

pública deve ser permeável.  

 As redes de governança são figuras promissoras nesse sentido a partir de sua flexibilidade, 

integração de espaços e territórios segregados na geografia sociopolítica urbana, agilidade na 

transmissão de informação e mensagens e possível caráter democrático. No entanto, as redes não 

descartam ou reduzem o papel dos governos de mobilizar, promover, organizar e registrar o exercício 

político e o experimento coletivo. As instituições públicas devem assegurar que as redes sejam de 

fato abertas e equitativas, ofereçam oportunidades equilibradas de participação e influência para todas 

as partes, estejam atreladas aos múltiplos interesses e realidades e insiram o conhecimento técnico-

científico no processo político de forma integrada a outras formas de conhecimento. As redes, 

portanto, não como constituições desatacadas e independentes dos governos, mas como mecanismo 

para que a política seja um desdobramento da ação pública, ao mesmo tempo que a alimente.  

 Como apontam Leitner e Sheppard (2002), faltam evidências sobre as características e 

potenciais das redes se manifestam na prática em diferentes contextos. A literatura sobre esse objeto 

vem se concentrando em experiências consideradas bem-sucedidas atribuindo as causas de insucesso 

de outros modos de governança à ausência dos elementos atribuídos à governança em rede. Menos 

esforços vêm sendo dedicados a mostrar como as características deste arranjo se traduzem na 
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ampliação do exercício político e em maior efetividade e aderência das políticas públicas frente a 

problemas complexos.  

2.1.3.4 Conhecimento transdisciplinar   

 No sentido contrário da redução da complexidade, que vem sendo a diretriz das formas 

modernas de produção de conhecimento, a Integralidade propõe a transdisciplinaridade como forma 

adequada de produção, circulação e aplicação de conhecimento diante de problemas complexos 

urbanos (Grau-Solés, et al., 2011). A ciência como fonte fundamental de conhecimento deixa de ser 

a única legítima a embasar o processo de decisão política e, em vez da representação da natureza 

como cosmos unificado e regido pela racionalidade, passa-se a considerar as associações entre 

humanos e não-humanos como matéria e motor da política, por meio das quais se erige o mundo em 

que viver (Latour, 2002).  

 Enquanto a mutidisplinaridade indica a justaposição de modelos teóricos de diferentes 

disciplinas e áreas do conhecimento, e a interdisciplinaridade propõem a integração entre elas para a 

criação de um modelo comum por meio de um movimemnto de síntese, a transdisciplinaridade supõe 

o rompimento do pensamento disciplinar e a combinação de ciência a outros tipos e fontes de 

conhecimento a fim de lançar luz à multidimensionalidade dos fenômenos socioambientais e 

sociotécnicos (Ramadier, 2004). Assim, a transdisciplinaridade implica a transformação das próprias 

disciplinas e de seus conteúdos e requer a integração entre o pensar e a forma de estar no mundo, a 

prática e a teoria, para que mudanças ontológicas possam se dar.   

 Em linha com o que propõe Callon (1986), assume-se que o conhecimento se produz 

simultaneamente à construção de redes e relações entre instituições sociais e fenômenos naturais. 

Nesssas interações, o conhecimento não é apenas um recurso, mas um sujeito político a partir do qual 

os sujeitos definem e constróem o que querem viver e contestam ou aceitam versões sobre as 

realidades. Não se trata apenas do conhecimento sobre um outro, separado do sujeito, mas da inserção 

de si mesmo no mundo e dos outros a partir de si mesmo, em uma relação intrínseca entre sujeito e 

objeto, os quais tranformam simultaneamente um ao outro (Morin, 2011). Ao lutar por ser 

considerado e reconhecido pelos coletivos e instituições, luta-se por direitos, mas também pela 

possibilidade de novas formas de agência ante as estruturas (Callon, 2004). Com base nessa 

concepção, a Integralidade adota como objetivo para a produção de conhecimento a emergência e 

experimentação de novas formas de relação e convivência entre atores e grupos de humanos e não-

humanos (Grau-Solés, et al., 2011).  
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 Como abordagem, a transdisciplinaridade pode ser entendida como processo que permite que 

“membros de diferentes campos (acadêmicos e não-acadêmicos) trabalhem juntos por períodos 

prolongados para desenvolver novos frameworks conceituais e metodológicos com o potencial de 

produzir abordagens teóricas transcendentes” (Klein, 2008: S117) e mudança social (Polk, 2014). 

Implica dois cursos de ação, o primeiro refere-se à quebra das fronteiras do cohecimento, a partir da 

colaboração, orientação ao problema e foco em mudanças sociais reais. Em segundo lugar, 

abordagens trasdiciplinares integram conhecimento científico e experiências subjetivas – incluindo 

experiências artísticas, espirituais e corporais e a imaginação – como fontes igualmente válidas e 

valiosas para a aprendizagem. Combinam, assim, os conhecimentos cogntivos (representações 

abstratas), incorporados (sentimentos, intuição, imaginação) e experienciais (a partir de práticas e 

ações) (Dielean, 2007). Dessa maneira, processos transdisciplinares combinam atores acadêmicos e 

não-acadêmicos, conhecimento científico, empírico e cultural e, segundo Polk (2014), resultam em 

legitimidade e usabilidade dos conhecimentos novos ou ampliados que sejam gerados. 

 Os processos transdisciplinares são essencialmente participativos e contemplam os seguintes 

elementos: (i) facilitação social, referente à facilitação das dinâmicas de grupo, de pesquisa, 

experimentação, troca e construção coletiva, que vai além das aplicação de técnicas e métodos 

participativos e assume a incumbência de desafiar as relações de poder, suspender as posições e 

funções tradicionalmente desempenhadas, por cada parte, na sociedade; (ii) oportunidades para as 

histórias, os símbolos e sentidos individuais e coletivos emergirem por meio de atividades voltadas à 

reflexão sobre experiências vividas, suas consequências e limitações; (iii) combinação de 

reflexividade com flexibilidade a partir de práticas e procedimentos adaptados a cada realidade e 

ajustados a cada etapa e momento do processo coletivo, além da abertura para que novos atores 

possam se somar, seja por iniciativa própria, seja por uma mobilização contínua de grupos e setores 

afetados por e interessados pelos problemas em foco. 

 Esses três elementos dialogam com a AS; estão também representes na literatura sobre esta 

abordagem, em especial em uma vertente que exerce visão crítica sobre leituras ingênuas, 

despolitizadas e reducionistas dos processos de AS (Muro & Jeffrey, 2008; Ansell & Geyer, 2017; 

Eriksen, et al., 2015). Promover tais processos é um caminho promissor para o fortalecimento da 

integralidade das políticas públicas frente a problemas complexos, ao mesmo tempo em que, inseridos 

no framework teórico-conceitual organizado na literatura sobre Integralidade, destacam-se, entre os 

pontos já apresentados, as seguintes adições à AS contextualizando-a em sistemas sociotécnicos 

urbanos:  
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• As noções de complexidade como missão das políticas públicas, de múltiplas realidades em 

ação e versões sobre ela em torno de um problema e da incerteza ontológica, que não pode ser 

reduzida porque deriva da própria constituição do sistema socioténico.  

• A participação como um processo de negociação, em que duas ou mais versões sobre as 

realidades podem entrar em conflito a partir da contestação, que tem como norte a construção 

de cenários comuns, os quais não necessariamente derivam de consenso, mas sim do acordo 

coletivo sobre o que pode ser descartado e o que merece ser experimentado.  

• A definição do problema como matéria de processos participativos a partir da mobilização 

dos assuntos implicados em uma situação problema, sendo os assuntos também uma 

construção sociopolítica. 

• A ação pública como espaço da AS, por meio de relações formais ou informais, a ser 

fortalecida e nos ciclos de política pública, já que é a base para o surgimento de novos assuntos 

e controvérsias – conflitos que emergem entre versões de realidades e sobre os quais intervém 

a política e a ciência - , a partir dos quais tranformações podem ser promovidas no sistema 

sociotécnico.  

• A transdisciplinaridade como única abordagem para a produção de conhecimento capaz de 

fazer frente à complexidade e à incerteza ontológica, contemplar os múltiplos objetos das 

políticas públicas e efetivamente integrar conhecimentos científico, empírico e tradicional.  

• A facilitação dos processos participativos como mobilizador não apenas de conteúdos, mas 

também de experiências, sentimentos e imaginários, atribuindo aos facilitadores a função de 

uma observação mais abrangente sobre as manifestações individuais e coletivas.  

• Os arranjos de governança como promotores dos deslocamento das políticas públicas e dos 

agentes de governo para os diferentes espaços dos territórios urbanos sobre os quais incidem, 

aproximando-as das múltiplas realidades que se sobrepõem. 

• As redes de governança como uma topologia promissora e relevante para os processos de AS, 

mas meredoras de análise crítica sobre seus aspectos democráticos, inclusivos e equitativos e 

como objeto carente por estudos sobre as relações de suas características de composição, 

operação e governança com esses aspectos.  

• As interrelações entre humanos e não-humanos como formadoras de realidades e identidades 

e, portanto, como agentes a serem considerados nas políticas públicas, não apenas como 

constituidoras das condições para participação, mas também das próprias situações problema 

em foco. 
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Em relação à Convergência, a transversalidade das políticas entre áreas de governo e setores 

é tida como um dos vetores de convergência e também como uma fonte de integralidade. Pode-se 

inferir, porém, que nem sempre convergência e integralidade caminham juntas já que transversalidade 

e alinhamento podem ser alcançados por outros caminhos que não a mobilização das diversas versões 

de realidades em processos participativos inclusivos e pautado em relações horizontais. Ainda, a 

convergência pode funcionar como barreira à integralidade ao se contruir como versão homogênea e 

hegêmonica, impermeável à ação pública e fechada para renegociação de cenários e produção de 

conhecimentos dissidentes.   

Assim como a AS, o ganho de integralidade é processual, não se trata de tudo ou nada, mas 

avanços que caminham junto a mudanças na forma de se pensar e produzir políticas frente a wicked 

problems.  

 

Adaptação à mudança do clima é o problema complexo em foco no caso estudado, tema ao qual 

a literatura de AS tem se dedicado, marcado pelas narrativas de ganha-ganha e dos cobenefícios, que 

desafia os arranjos de governança tradicionais e se apoia fortemente nos conhecimentos e discursos 

técnicocientíficos tanto para a compreensão do problema quanto para a concepção de soluções. A 

seguir é discutida a adaptação como matéria de política pública. 

2.2 Adaptação à mudança do clima   
 

A discussão de adaptação à mudança do clima ultrapassou o questionamento sobre sua 

relevância e mesmo a disputa por importância em relação aos esforços de redução de emissões de 

GEE (mitigação); está solidamente estabelecido na literatura que ambas as frentes devem ser 

combinadas com senso de urgência e radicalidade, explorando suas relações (possíveis sinergias ou 

conflitos) e ancoradas em uma base de conhecimento transdisciplinar (Berrang-Ford et al., 2019; 

Grafakos et al., 2019; Wilbanks & Sathaye, 2007; Ansell e Geyer, 2017; Bendell, 2018; Mabon, 

2018). Diante dos impactos da mudança do clima que já incidem sobre os sistemas naturais e 

socioeconômicos, e que tendem a se tornar mais frequentes e intensos nos próximos anos, os esforços 

de adaptação são classicamente definidos como ações e medidas que visam promover ajustes nesses 

sistemas em resposta aos eventos e efeitos climáticos presentes e futuros a fim de reduzir danos e 

explorar possíveis oportunidades benéficas (IPCC, 2001).  
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2.2.1 Adaptação à mudança do clima e políticas públicas  

Esforços de adapação voltam-se a reduzir impactos18 e riscos climáticos19 atuando sobre a 

vulnerabilidade20 do sistema aos eventos presentes e futuros, assim como sobre a capacidade de 

resposta21 dos indivíduos, grupos e organizações. Esforços esses que são tratados na literatura tanto 

como referentes à implementação de medidas voltadas à preparação dos sistemas para absorver e 

responder a impactos e riscos específicos, em curso ou projetados, quanto ao fortalecimento de CA 

dinâmicas, frente a quaisquer ameaças e estressores (Fisher et al., 2016; Cundill et al., 2014). Nesse 

contexto, uma definição mais ampla de adaptação ganha corpo, concebendo-a como qualquer ajuste 

promovido por qualquer ator ou instituição que melhore a capacidade de lidar com ou de se adaptar 

à mudança do clima, motivado ou não pelas mudanças climáticas (Tompkins et al., 2010).  

Embora as agendas de adaptação e de gestão de riscos de desastres tenham uma área de 

conjunção e, em especial no nível local, estratégias de adaptação possam se respaldar e derivar de 

planos anteriores, antes estruturados, de gestão de riscos de desastres (Solecki et al., 2011), vem se 

apliando na literatura a defesa por abordagens holísticas de adaptação, menos voltadas a riscos 

específicos e mais direcionadas ao fortalecimento de CA sistêmicas e ao entendimento e redução de 

fatores estruturais, históricos e presentes, de vulnerabilidades (Eriksen et al., 2015; Engberg, 2015; 

Sterling, 2009). Borie et al. (2019) apontam que não é incomum que medidas tomadas para mitigar 

riscos, sem levar em conta o sistema socioténico mais amplo em que se inserem e limitados a obras 

de infraestrutura e engenharia, resultam em riscos acentuados ou novo riscos no médio/longo prazo, 

principalmente para os grupos socioeconomicamente desfavorecidos.  

A combinação das incertezas intrínsecas aos eventos climáticos com a imprevisibilidade dos 

sistemas sociais, econômicos e culturais e das decisões e comportamentos humanos interrelacionados, 

e em relação com os ambientes naturais e construídos (Refsgaard et al., 2013), desafia as 

compreensões tradicionais sobre ameaças e torna limitados índices e indicadores voltados ao 

monitoramento e prevenção de riscos (Verdon-Kidd & Kiem, 2010).  De qualquer maneira, como 

 
18 Consequências dos eventos climáticos nos sistemas naturais ou humanos; uma vez que o risco se confirma, os impactos 
se estabelecem (Brasil, 2009). 
19 O risco climático é derivado da interação dos eventos climáticos (perigo) com a exposição de sistemas naturais e 
humanos e sua vulnerabilidade e se refere às consequências que podem derivar dessa interação. É representado 
tradicionalmente como a probabilidade de ocorrência de um evento multiplicada pela magnitude dos impactos por ele 
causados (IPCC, 2014). 
20 Com base em definição do IPCC (2014), vulnerabilidade é entendida como a propensão ou a predisposição de um 
sistema, organização, grupo ou indivíduo a ser adversamente afetado a partir de sua exposição, sensibilidade ou 
susceptibilidade a danos e da falta de capacidade para responder e se adaptar aos efeitos da mudança do clima. 
21 Capacidade de tratar, gerenciar e superar impactos negativos e condições adversas a partir de habilidades e recursos 
disponíveis e acessíveis frente ao evento que se concretiza (IPCC, 2014). 
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apontam Solecki et al. (2011), eventos climáticos extremos ainda são comumente encarados como 

mudanças dentro da margem de variabilidade do sistema posto e esforços de adaptação enquadrados 

nos ciclos de gestão e instrumentos de planejamento existentes; por exemplo seguindo a 

convencionais etapas de redução de riscos: diagnóstico de riscos e planejamento, gestão do desastre 

e atividades de mitigação dos riscos estruturais e não estruturais (Brooks & Adger, 2003).  

Perspectivas atomizadas, voltadas à redução da complexidade e ao controle, convivem e se 

entrelaçam com abordagens holísticas, que reconhecem a incerteza ontológica e a complexidade de 

impactos e vulnerabilidade como não apreensíveis instrumentos de gestão; exemplo dessa 

coexistência é encontrado no relatório IPCC de 2014 em que a adaptação se apresenta ora como a 

adoção de tecnologias, políticas, programas e medidas específicos frente ao risco climático, ora como 

necessariamante processos sociopolíticos (Adger, et al., 2014; Ericksen et al., 2008).  

O movimento em curso, que se inclina às raízes dos fatores de vulnerabilidade que conformam 

as situações de risco – muitas vezes sistemas de riscos que se interconectam e acentuam a partir de 

combinação da ameaça climática com vulnerabilidades socioeconômicas - não consiste apenas em 

uma transição teórico-conceitual ou procedimental-metodológica, mas em uma mudança de 

paradigma (National Research Council , 2006; Solecki et al., 2011). Por esse movimento afasta-se de 

uma vez por todas o entendimento de desastres como ‘naturais’ e para se compreender os riscos, 

volta-se à compreensão das situações de vulnerabilidade a múltiplos estressores ancoradas em modos 

de vida, oportunidades e ativos (in)disponíveis e capacidades institucionais, junto à preparação e 

planos de contingência para emergências, os quais não deixam de ser cruciais (Bankoff et al., 2004; 

Wisner et al., 2004). Assim, estratégias de adaptação à mudança do clima seguem abarcando, nesse 

paradigma emergente, ações antecipatórias, empreendidas antes da ameaça se materializar, 

fortalecendo a preparação e a capacidade adaptativa dos indivíduos, grupos e sistemas, e reativas, em 

resposta a eventos e impactos quando concretizados (Cundill et al., 2014).  

Entende-se, portanto, que adaptação envolve tanto o fortalecimento de CA, com ações e 

investimentos dedicados a aumentar as habilidades e os recursos com os quais indivíduos, grupos e 

organizações contam para se adaptar a mudanças, quanto a implementação de decisões direcionadas 

à preparação e a respostas aos impactos derivados da mudança do clima (Tompkins et al., 2010). 

Assim, mesmo medidas específicas de resposta aos impactos, são encadeadas em uma estratégia mais 

ampla e contínua de fortalecimento de capacidades em prol de resiliência (Schipper, 2007). Nessa 

perspectiva, adaptação à mudança do clima passa a ser entendida como um fluxo contínuo, não-linear, 

de “pesquisa, atividades, ações, decisões a atitudes que se relacionam a todos os aspectos da vida, e 
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que refletem normas e processos sociais existentes” (Tompkins et al., 2010: 628); envolve, idealmente 

em um sistema inter-relacionado, medidas de curto prazo para lidar com impactos e riscos imediatos 

e ações que pavimentam o caminho para transformações de longo prazo, planejadas/guiadas e 

orgânicas/espontâneas, antecipatórias e reativas, empreendidas por uma diversidade de atores dos 

setores público e privado e da sociedade civil atuando em diferentes escalas geográficas.  

No que tange ao processo de médio e longo prazos de fortalecimento de resiliência, ganham 

destaque as iniciativas e ações capazes de aumentar a qualidade e quantidade das relações sociais 

como canal para construção de confiança, para a troca fluída de informações, experiências e 

conhecimentos e para a aprendizagem coletiva (Pelling e High, 2005). Isso porque coesão social, 

mudanças de comportamento e ações coletivas têm um papel central no aumento de CA e na 

ampliação da visão e do entendimento sobre riscos e oportunidades e das opções de adaptação.  

Diante da necessidade de abordagens sistêmicas que partam da profunda compreensão dos 

diferentes atores e grupos sociais com os sistemas físicos, econômicos e políticos (Kythreotis et al., 

2019), a literatura sobre transições socio-tecnológicas considera adaptação à mudança do clima capaz 

de fortalecer resiliência de forma consistente no longo prazo como um processo de transição societal 

(Emmily & Juhola, 2015; Rijke et al., 2013). Transições entendidas como transformações nas 

dinâmicas e nos processos pelos quais as funções societais são cumpridas e as necessidades sociais 

atendidas, resultantes de uma soma de mudanças simultâneas tecnológicas, regulatórias, 

infraestruturais, produtivas, culturais e simbólicas (Geels, Technological transitions as evolutionary 

reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study., 2002).  

Assim, embora o engajamento e ação do setor privado sejam indispensáveis, o fortalecimento 

de resiliência reside essencialmente nas esferas públicas e precisa ser pensada a partir da perspectiva 

de benefícios públicos produzidos e distribuídos nos sistemas socioténicos para que CA possam ser 

potencializadas junto aos setores e grupos em situações mais críticas de vulnerabilidade (Pelling e 

High, 2005). 

2.2.1.1 Adaptação e gestão pública 

Embora possa ocorrer o engajamento e a ação voluntária dos atores privados em adaptação 

diante de impactos e riscos que incorrem sobre ativos, atividades produtivas e relações na esfera 

privada, há papéis indispensáveis a serem desempenhados pelos governos para que os esforços sejam 

efetivos considerando o sistema sociotécnico como um todo: trabalhar junto com indivíduos, grupos 

e organizações expostos, sensíveis aos eventos climáticos e com baixa capacidade adaptativa para 

combater as causas das situações de vulnerabilidade; prover e garantir o acesso público a uma base 
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de conhecimento sobre impactos do passado, riscos e vulnerabilidades atuais e projetados e 

experiências de adaptação; proteger os bens públicos, como serviços ecossistêmicos, ativos e espaços 

públicos e comuns; articular e coordenar esforços e iniciativas, potencializando os recursos e evitando 

sobreposições, contradições e efeitos negativos sobre outras agendas ou sobre grupos sociais 

específicos; e estabelecer incentivos e regulações para que benefícios públicos também sejam 

produzidos e distribuídos pela atuação dos agentes privados na agenda (Tompkins et al., 2010; GVces, 

2013).  

Em resumo, a atuação governamental como regulador, coordenador, fiscalizador e também 

como executor de programas e ações visa destinar os esforços e investimentos em adaptação à redução 

de vulnerabilidades nas áreas prioritárias, evitando que sejam definidos a partir da lógica de mercado 

pautada por eficiência e remuneração do investidor (Adger et al., 2005; Stern, 2008). Para que esses 

papéis possam ser desempenhados de forma estruturada e considerando as implicações para os 

diversos setores e atores afetados, importam as estratégias de adaptação antecipatória, por meio das 

quais é possível distribuir as informações sobre riscos e conhecimento relevante disponível, proteger 

os bens públicos considerando os eventos possíveis e fortalecer a preparação dos grupos em situações 

de vulnerabilidade (Tompkins et al., 2010).  

Executar esses papéis é um desafio contemporâneo existencial à gestão pública, não exclusivo 

da agenda de adaptação, na medida em que implica subjugar, quando necessário, os interesses 

privados ao público e a remuneração do capital às necessidades dos grupos desprivilegiados pelo 

sistema econômico vigente, oferecendo resistência ao processo em curso de dominação do modelo 

de mercado sobre as relações, a política e a sociedade (Ansen, 2017; Milsom el al., 2019). No que 

concerne à adaptação, somam-se outras camadas de desafios: as intrínsecas inter-relações com tantas 

outras agendas, embora nem sempre as implicações sejam diretas e sigam uma relação de causa-

efeito; a multiplicidade de escalas temporais e espaciais em que os efeitos da mudança do clima e as 

raízes das vulnerabilidades se desdobram; a visão de longo prazo necessária, que estende o horizonte 

em geral assumido na gestão pública; a incerteza sistêmica (ou ontológica) em que a agenda está 

imersa; e o envolvimento de interesses e valores de diversos setores, grupos e atores, os quais são 

afetados e afetam a agenda de forma desproporcional (Head & Aford, 2013).  

Característicos das questões consideradas wicked problems (Weber & Khademian, 2008), tais 

desafios trazem implicações para a gestão pública, entre as quais se destacam: o necessário 

reconhecimento das implicações que os processos por meio dos quais os problemas em si são 

conceituados e formulados têm sobre a forma e qualidade das ações e dos encaminhamentos 
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definidos; a importância de que as estratégias de gestão adotadas sejam continuamente repensadas e 

atualizadas a partir dos aprendizados coletivos com base nas experiências (Dyball et al., 2009); e, 

portanto, a demanda por sistemas de governança que integrem visões de diversos setores e atores  e 

diferentes fontes e tipos de conhecimento, da formulação do problema à revisão das estratégias, e 

propiciem a ação coletiva requerida para lidar com esse tipo de problema (Gonzales-Iwanciw et al., 

2019; Cash et al, 2006). Enquanto políticas públicas e ações governamentais são fundamentais, 

reconhece-se na literatura que estão longe de ser suficientes para o fortalecimento de resiliência; 

requerem a participação da sociedade civil, de empresas, academia, órgãos e níveis de governo não 

apenas para que diretrizes e ações possam ser implementadas, também para que elas sejam aderentes 

às realidades envolvidas e possam ser adaptadas e aprimoradas com base na experiência (Pelling e 

High, 2005; Pahl-Wostl et a., 2007; Ison & Watson, 2007; Reed et al., 2000).  

Em resumo, a abordagem tradicional de política pública pautada em decisões particulares e 

“otimizadas” frente a riscos e problemas específicos, muitas vezes de curto prazo, com pouco ou 

nenhum envolvimento de outros setores, e mais importante, que ignora processos de produção de 

conhecimento e aprendizagem - fundamentais em todas as etapas do ciclo de políticas públicas – não 

se adequa à agenda de adaptação (Fischer, Miller & Sidney, 2007; Fisher et al., 2016). Ao mesmo 

tempo em que precisam adaptar a forma como políticas são desenhadas, frente às incertezas climáticas 

e complexidade dos atores e questões inter-relacionadas, os órgãos e agências do setor público são 

chamados também promover espaços de aprendizagem compartilhados entre grupos e setores 

interessados e afetados, relevantes para a agenda de adaptação (Pelling, 2005; Pelling e High, 2005).

  

  Reconhecida como integrante de um domínio de políticas públicas (Biesbroek, et al., 2010; 

Preston et al., 2011; Massey & Huitema, 2013), a agenda de adaptação à mudança do clima requer 

alternativas ao modelo centrado em ‘abordagens baseadas na ciência’ metas e processos orientados 

na gestão ‘científica’ (Ansell e Geyer, 2017; Biesbroek et al., 2018); embora reforce a importância 

do envolvimento de diferentes setores e atores nas políticas e serviços públicos, com a 

descentralização da governança, as razões para isso vão muito além da redução de custos, e 

demandam, ao mesmo tempo, fortalecimento da coordenação vertical, entre níveis de governo e 

outros atores, e horizontal, por meio da coordenação entre agências e setores (Klenk & Reiter, 2019). 

Ainda nessa linha, a agenda demanda um modelo ‘holístico’ de gestão, pautada no pensamento 

sistêmico, na noção de complexidade não redutível e conhecimentos e habilidades que ultrapassam 
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fronteiras departamentais e disciplinares, em direção ao que Ansell e Geyer (2017) propõem como 

‘complexidade pragmática’.  

 Embora descentralizada, a governança nesse modelo emergente visa aumentar a capacidade 

de ação em um sentido compartilhado, estabelecido a partir de uma visão ampla, embora nunca 

completa, sobre a situação em foco e as equipes de governos são colocados nos papéis “gestores de 

rede e líderes de parcerias” em lugar de pretensamente atuarem como gestores de negócios (Klenk & 

Reiter, 2019; Christensen & Lægreid, 2011). De qualquer modo, uma visão crítica se faz necessária 

em relação às  redes e parcerias sobre as quais se respaldariam então as políticas de adaptação; visão 

essa proporcionada pela noção de Integralidade de políticas públicas apresentada antes na Seção ‘1.3 

Abordagens analíticas’ (Integralidade).  

 Enquanto as abordagens marcadas por racionalidade, positivismo e sobrevalorização de 

métodos quantitativos, tendem a privilegiar decisões e processos definidos de cima para baixo (top-

down) (Ansell e Geyer, 2017), simulando intenções de colaboração e mutualidade em prol da redução 

da folha de pagamentos (Morrison & Mills, 2016), para que tenham chances de efetividade no curto, 

médio e longo prazos políticas de adaptação requerem a integração de fluxos de baixo para cima 

(bottom-up), de cima para baixo (top-down) e horizontais (Urwin & Jordan, 2008), dadas a 

interdependência entre órgãos de governo e outros atores e as restrições orçamentárias crescentes no 

setor público, mas principalmente porque decisões coletivas aumentam a aderência das políticas e 

ações às realidades envolvidas e arranjos institucionais diversos e participativos propiciam a aceitação 

das decisões e instrumentos erigidos (Pahl-Wostl et al., 2007; Kythreotis et al., 2019).  

 Como Dyball et al. (2009) consideram, os desafios impostos pelas agendas ambientais à 

gestão pública e ao ciclo de políticas públicas não podem ser resolvidos por meio de abordagens 

segmentadas e “individualistas” (p. 183), as quais resultam, como mostram inúmeras experiências 

frente a problemas ambientais, em agendas fragmentadas e contraditórias, inclusive entre 

departamentos e áreas de um mesmo órgão. Também não se mostram efetivas as tentativas por 

importar soluções para problemas locais, a despeito das características e dinâmicas sociopolíticas e 

culturais dos territórios; são fundamentais processos amplos de aprendizagem que fortaleçam os 

fluxos de informação, conhecimento e tomadas de decisão aderentes às realidades locais (Dovers, 

2001).  

2.2.1.2 Adaptação como agenda de política pública  

O conceito de política no contexto dessa agenda é definido como os objetivos de adaptação 

que os governo adotam e os meios pelos quais se busca alcançá-los, enquanto instumentos de políticas 
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que constituem os mecanismos aplicados à tradução dos objetivos em ações implementáveis, 

incluindo legislações, intrumentos econômicos, assim como atividades de fortalecimento de 

capacidades, produção de conhecimento e pesquisa (Berrang-Ford et al., 2019). Considera-se que os 

ciclos ou processos de políticas públicas envolvem, embora de forma não sequencial: formação da 

agenda, formulação da política e desenho de seus instrumentos, implementação e monitoramento, 

avaliação e revisão (Fischer et al., 2007).  

Embora seus primeiros marcos datem do início dos anos 2000, a agenda internacional de 

adaptação ganhou novo impulso com o Acordo de Paris (United Nations, 2015), que reconhece 

adaptação como um componente crítico da resposta global à mudança do clima e que consolida as 

provisões que 150 países apresentaram em suas contribuições nacionalmente determinadas (NDCs, 

na sigla em inglês) no sentido de fortalecimento de resiliência, redução de vulnerabilidades e gestão 

de riscos de desastres. Assim como a base científica internacional (IPCC, 2014), o Acordo reconhece 

que os impactos de eventos climáticos recaem de forma desigual entre países, jurisdições e ao largo 

dos territórios, castigando principalmente as nações ‘em desenvolvimento’ e as comunidades e grupos 

sociais em situações de pobreza. Portanto, como pública agenda internacional pública, a adaptação 

envolve o direcionamento de investimentos para essas nações, em nível nacional a elaboração de 

políticas, instrumentos e ações para promover, incentivar e coordenar esforços para redução de 

vulnerabilidades e promoção de resiliência de forma equitativa ao largo dos territórios (PBMC, 2014). 

Apesar de ser uma questão global, o impacto das mudanças climáticas é sentido localmente, 

nos territórios, e é neles que se enraízam os fatores de vulnerabilidades; portanto, a adaptação requer 

ações locais, coordenadas por uma governança multinível e multiescala, em que o papel dos governos 

municipais e estaduais, e das políticas formuladas e implementadas nesses níveis, é essencial. 

Assumindo os governos locais como o nível imediato, próximo aos territórios, é crucial que os 

formuladores de políticas e administradores públicos neste nível compreendam a adaptação além dos 

planos de contingência e minimização de desastres, e considerem que a capacidade adaptativa de um 

sistema sociotécnico está diretamente ligada à capacidade desse sistema de aprender e mobilizar 

indivíduos e grupos para a ação (Flood & Romm, 1996). Cruzando o ciclo de políticas (Fischer et al., 

2007) com a característica de participação multiator e de governança multinível e multiescala da 

agenda, propõem-se gestores públicos e equipes técnicas dos governos locais garantam que as 

seguintes etapas sejam percorridas com o evolvimento de diversos atores e setores e ancoradas em 

conhecimentos científico e empírico integrados: preparação e engajamento de setores e atores 
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diversos, análise de impactos e de vulnerabilidades, planejamento, implementação e monitoramento 

(Nicolletti et al., 2020).  

No entanto, se o novo modelo de gestão pública – seja organizado em um framework de 

pragmatismo-complexidade, ou entendido como novo paradigma – apresenta lacunas de processos e 

instrumentos de planejamento, gestão e ação (Solecki et al., 2011), como ocorre em toda transição, 

as dificuldades para operá-lo são acentuadas no nível local, onde se encontram a falta de clareza sobre 

papéis e responsabilidades (Tompkins &Adger, 2005), além de outras dificuldades já conhecidas. 

Entre elas, destacam-se a quebra entre o planejamento e a implementação de políticas e de seus 

instrumentos (Puppim de Oliveira, 2006), decisões de curto prazo, que se atém aos ciclos de governo, 

o distanciamento dos territórios e a carência de recursos e de capacidades institucionais (Nicolletti et 

al., 2020).  

Diante das demandas, dificuldades e limitações no nível local, é ressaltada a importância de o 

planejamento ser elaborado de forma integrada às demais etapas do ciclo de políticas (Puppim de 

Oliveira, 2006) e com a participação efetiva dos diversos atores relevantes e interessados. De maneira 

simplificada, duas estratégias vêm sendo seguidas para o avanço na agenda de adaptação: a que se 

ancora na elaboração de políticas e instrumentos específicos de adaptação articulados com outras 

políticas relevantes; e a centrada na integração transversal da ‘lente climática’ nos planos de 

desenvolvimento dos diferentes departamentos (GVces, 2013; Margulis, 2017). As vantagens e 

desvantagens de cada caminho dependem do contexto institucional e da tradição administrativa 

majoritariamente em vigor, que podem implicar resistências sólidas em relação a mudanças nas 

práticas e procedimentos em uso (Biesbroek et al., 2018). Por qualquer caminho, os agentes de 

governos devem ter claro que toda ação voltada a adaptação influenciará as relações sociais, 

governança e distribuição de recursos, entre pessoas, grupos ou em uma localidade, e produzirá 

benefícios para alguns atores e não para outros (Ericksen et al., 2015). Quando a agenda se torna 

transversal a outras políticas e instrumentos os esforços distribuídos precisam ser avaliados também 

pela perspectiva das relações sociopolíticas e da distribuição de benefícios (Tompkins et al., 2010).   

Para tanto, é necessário não apenas compreender os fluxos geográficos de distribuição e 

acesso dos benefícios, e dos custos, implicados e produzidos nas intervenções, mas também a partir 

dos fatores sociodemográficos e de suas conjunções, que conformam fatores de vulnerabilidade (Rao 

& Morchain, 2016). O relatório Gender and Climate Change (UNDP, 2012), por exemplo, aponta a 

relação direta entre igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e CA, indicando que 

vulnerabilidades aos impactos da mudança do clima são determinadas, também, pela questão de 
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gênero. Questão essa incipientemente tratada nas políticas de clima (Rao & Morchain, 2016), as 

quais, quando se voltam ao gênero, tendem a considerar apenas as mulheres, tomadas como categoria 

homogênea, sem o cruzamento com outros elementos que marcam as relações históricas e 

contemporâneas de poder, como a localização dos grupos em relação a classe social, etnia e contexto 

geográfico (Butler, 2003), os quais são centrais para o entendimento de vulnerabilidades e da 

distribuição de CA.  

Referências mostram que comunidades e grupos sociais que enfrentam os mesmos riscos 

percebem-nos de maneiras diferentes, assim como enxergam de diferentemente seus níveis de 

resiliência e CA (Few et al., 2007; Tompkins et al., 2008). Tais percepções são substanciais para 

políticas e instrumentos de adaptação efetivos, o que se constitui um forte argumento para o 

engajamento e participação multiator e multissetorial  desde o início do ciclo político. Somam-se a 

ele argumentos em prol da legitimidade democrática, a partir da visão de que todos os que são afetados 

pelas decisões deveriam encontrar oportunidades reais de participação, relacionados a equidade e 

justiça social, frente aos quais as vozes dos grupos em situação de maior vulnerabilidade e 

posicionados do lado mais frágil nas relações de poder devem ser priveligiadas e, ainda, argumentos 

pragmáticos que apontam que questões complexas e com alto nível de incerteza não podem ser 

enfretadas sem a colaboração, visões e conhecimentos de mútiplos atores (Pahl-Wostl et a., 2007). 

De forma complementar, Ison & Watson (2007), Pahl-Wostl et al. (2008), Reed et al. (2000), Holling 

e Gunderson (2002), entre outros atores, afirmam que intervenções efetivas de adaptação – capazes 

de fortalecer resiliência de forma perene - apenas são possíveis quando planejadas e implementadas 

por meio de processos contínuos de AS.  

Tompkins et al. (2010) indicam que todos os planos e políticas governamentais podem 

influenciar o tipo e a abrangência de medidas de adaptação e, portanto, deveriam ser pensadas e 

monitoradas de forma estruturada no que concerne a seus impactos sobre vulnerabilidades, CA e 

riscos climáticos. No entanto, esse esforço torna-se mais complexo ao se considerar que as políticas 

se encontram entre escalas e moldam, de forma dinâmica, as possibilidades para adaptação e para 

transformação dos fatores de vulnerabilidade nos territórios (Eriksen et al., 2015). Tal dinâmica se 

conforma pelas relações entre conhecimento, subjetividade e autoridade, as quais determinam os 

interesses e cenários considerados e erigidos em torno da mudança do clima e de seus efeitos, mas 

também porque as contestações, conflitos e acomodações que derivam dos próprios processos de 

adaptação modificam os conhecimentos, a subjetividade e a autoridade vigentes (Ibidem). Assim, os 

mecanismos de aprendizagem a serem adotados como base para processos de adaptação efetivos no 
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longo prazo (Holling & Gunderson, 2002) precisam ser reflexivos e flexíveis, capazes de reconhecer 

opções de adaptação que passam a ser possíveis, necessárias ou contestadas e rejeitadas a cada 

momento, bem como de incorporar a ciência climática mais atual, novos conhecimentos e ideias sobre 

adaptação, e de aprender a partir de esforços já implementados, que podem se mostrar subestimados 

ou superestimados frente aos fenômenos incorridos (Tompkins et al., 2010).  

2.2.1.3 Adaptação e o exercício político  

Assumindo que qualquer decisão e ação de adaptação, formal ou informal, autônoma ou 

planejada, desdobra-se da priorização de alguns interesses sobre outros, privilegiando visões e 

realidades em relação a outras e propiciando experiências e vivências específicas (Eriksen et al., 2015; 

Bulkeley & Betsill, 2015; Kenis, 2018), entende-se adaptação como um processo essencialmente 

sociopolítico entre indivíduos, instituições formais e informais, que envolve aprendizagens, valores 

e interesses e é intermediado pelas relações de poder e o exercício político cotidiano (Paterson, et al., 

2017; Tschakert et al., 2013). O exercício político é entendido no seu sentido amplo (associado ao 

termo politics em inglês) de processos por meio dos quais indivíduos e grupos interagem, cooperam, 

disputam, criam e implementam estratégias, para ordenar, lidar com e governar os assuntos cotidianos 

(Eriksen et al., 2015). 

 Nessa perspectiva, adaptação e resiliência são construídas e reformuladas no dia-a-dia das 

relações e escolhas, inseridas nos padrões mais amplos de mudança social ao mesmo tempo em que 

diretamente conectadas às atividades de subsistência e reprodução social (O’Brien, 2012; Bulkeley 

& Betsill, 2005). Nessa esfera também residem disputas e conflitos importantes para a agenda de 

adaptação, estreitamente relacionados a fatores de vulnerabilidade, e que não podem ser resolvidos 

por meio de práticas de facilitação e de arranjos de governança (Eakin & Lemos, Adaptation and the 

state: Latin America and the challenge of capacity-building under globalization. , 2006). Medidas 

adaptativas, por mais específicas e técnicas que sejam, são sempre políticas e contestadas (Eriksen et 

al., 2015). Como processo social, adaptação pode ser, de forma mais ampla, compreendida como a 

forma em que as relações sociais e políticas moldam a gestão de várias mudanças que acontecem 

simultaneamente, entre as quais nem todas são resultado direto ou atribuídas à mudança do clima 

(Pelling, Adaptation to Climate Change: From Resilience to Transformation., 2011). Nessa 

perspectiva, deve ser trabalhada integradamente aos demais vetores de mudança, muitos deles 

relacionados a processos históricos e às faces que o neoliberalismo e a globalização em suas fases 

atuais assumem nos territórios. 
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 Como apontam Eriksen et al. (2015), a desconexão da agenda de adaptação à mudança do 

clima dos processos político-econômicos que acentuam a própria mudança do clima figura como 

instrumento para que a maioria da população aceite e cumpra, ao invés de contestar, cenários futuros 

determinados por hábitos, meios de vida e privilégios de uma minoria altamente emissora de GEE. 

Por meio de políticas que destacam adaptação como soluções técnicas e ‘apolíticas’, as pessoas são 

colocadas em posições passivas, de receberem as medidas e intervenções, em vez de agentes ativos 

na concepção das alternativas de adaptação (Ibidem). Reconhecendo que a formulação e a 

implementação de medidas de adaptação estão imersas em processos políticos e deveriam chegar ao 

e fortalecer o exercício político cotidiano nas cidades, bairros e comunidades, é preciso também 

considerar que os atores ao mesmo tempo em que vivem de formas diversas os problemas envolvidos 

na mudança do clima, também dispõem de poderes de influência desiguais e que mudam de acordo 

com o contexto específico (mostram-se muito diferentes, por exemplo, em uma reunião de associação 

de moradores e em outra, de uma comissão técnica liderada pelo governo local) (Dyball et al., 2009).  

 Ainda, assume-se que esses processos sociopolíticos se dão na interface entre agência-

estrutura (Paterson, Pelling, Nunes, Moreira, Guida, & Marengo, 2017), na qual atores podem 

deliberadamente agir para manter o status quo, evitando discussões e evitando a emergência do 

conflito (Tompkins et al., 2010), apoiando-se no aparato institucional estabelecido. Nesse caso, é 

preciso uma combinação de instrumentos de política pública com a intencionalidade de fazer com 

que processos de adaptação e resiliência possam rebalancear relações de poder, redistribuir recursos 

e se refletir materialmente nas paisagens, equipamentos e serviços públicos, ancoradas em 

mecanismos de aprendizagem contínuada (Holling C. G., 2002). Embora as relações de poder 

intrínsecas aos processos de adaptação venham ganhando visibilidade e atenção na agenda na última 

década (ex. Manuel-Navarrete, 2013; Schipper et al., 2014; Eriksen et al., 2015; Paterson et al., 2017), 

segue forte e difundida a noção de que políticas e ações de adaptação podem ser pautadas em relações 

de ganha-ganha entre a diversidade de atores e setores envolvidos e interessados e sem a necessidade 

de enfrentar os mecanismos que geram e perpetuam inequidades e injustiças sociais na distribuição 

de recursos (Eriksen et al., 2015; Dyball et al., 2009). De todo modo, segundo Eriksen et al. (2015), 

qualquer ação de adaptação influenciará relações sociais, arranjos de governança e a distribuição de 

recursos, em qualquer população ou lugar, promovendo mudanças que não são desejáveis para todas 

as partes envolvidas; portanto, será alvo de disputas, mais ou menos horizontais e equilabradas, 

explícitas ou não. 
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 A noção de vulnerabilidade, e dos fatores que a conformam, é peça-chave para a compreensão 

dessas relações, bem como dos processos de formulação e implementação de medidas de adaptação 

e dos seus desdobramentos. Ao mesmo tempo em que se propõe que os grupos em situações críticas 

de vulnerabilidade sejam ativamente envolvidos no exercício político por meio do qual a adaptação 

é concebida, discutida, negociada e definida (Manuel-Navarrete, 2013), é comum a dificuldade dos 

governos em mobilizar, engajar e trabalhar em conjunto a comunidades e organizações de base 

comunitária (Tompkins et al., 2010; Sekulova & Anguelovski, 2017).  O olhar sobre os fatores de 

vulnerabilidade, em toda sua complexidade, é um dos componentes para transição de uma abordagem 

atomizada sobre riscos específicos, para uma perspectiva abrangente sobre os modelos de 

desenvolvimento em que se ancoram políticas públicas e intervenções que incidem sobre as relações, 

dinâmicas e paisagens nos territórios (Adger et al., 2005; Tompkins et al., 2010).  

2.2.2. Vulnerabilidades  

O conceito de vulnerabilidade foi concebido no âmbito dos esforços de avaliação e análise do 

desenvolvimento econômico e social de regiões e jurisdições, sendo incorporado à na terceira geração 

de indicadores e estatísticas concebidos com essa finalidade. Enquanto a primeira geração de 

indicadores, concebida no final dos anos 1950, evidenciou que aspectos sociais e econômicos nem 

sempre avançam simultaneamente e a segunda geração se destacou pela relevância assumida por 

conceitos relacionados a pobreza e pela ampliação do entendimento sobre seus componentes, foi na 

terceira geração que elementos menos concretos foram acrescentados com a incorporação do “vir a 

ser” da condição de indivíduos e grupos, que passou a ser analisado com base nas estruturas políticas, 

econômicas, sociais e culturais em que estão inseridos  (Filgueira, 2001). A essência do conceito de 

vulnerabilidade surgia aí, na década de 1990, no bojo de transformações profundas no contexto 

socioeconômico, como na estrutura de trabalho e emprego, movimentos de privatização, 

terceirização, informalização e precarização, com implicações profundas psíquicas e relacionais 

(Antunes, 1998).  

 Na América Latina, o conceito de vulnerabilidade nasce, portanto, atrelado a pesquisas e 

políticas relacionadas ao aprofundamento das desigualdades e à pobreza. A partir do avanço dessas 

agendas, deixa-se de assumir ‘vulnerabilidade’ como condição ou atributo de grupos e populações e 

passa-se a considerar que ‘configurações vulneráveis’ conformadas por processos socioeconômicos 

e políticos resultam em situações de vulnerabilidade (Filgueira, 2001). Mais recentemente, diante de 

desastres ambientais mais frequentes e intensos, e dos esforços por ampliar a compreensão sobre eles 
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e viabilizar políticas e ações antecipatórias, foram concebidos índices de vulnerabilidade22 mais 

abrangentes, com a intenção de abarcar holisticamente os diversos fatores que fazem com que 

fenômenos biofísicos desemboquem em desastres. Estas abordagens, que se propõem mais 

abrangentes e integrais e combinam indicadores sociais, políticos e macro e microeconômicos, 

enfrentam desafios de implementação dada sua complexidade e necessárias interdisciplinaridade e 

transversalidade com outras agendas. De qualquer maneira, entre as abordagens holísticas e as que se 

restringem a parâmetros físicos, não há consenso teórico nem experiência de aplicação acumulada 

capaz de indicar as propostas mais aderentes a cada região do globo.  

2.2.2.1 O desenvolvimento do conceito e de abordagens sobre vulnerabilidade 

Chambers (1989) foi o primeiro a propor uma definição sistemática e abrangente de 

vulnerabilidade, considerando comunidades e seus meios de vida. Ele entendeu a questão como 

"exposição a contingências e estresses e a dificuldade experenciada por determinadas comunidades 

em lidar com tais contingências e estresses" (Ibidem: 1). O autor organizou o fenômeno em duas 

facetas: a externa – referente à exposição a eventos externos ao sistema social; e a interna – relativa 

à (in)capacidade de suporte e resposta. Os eventos podem ser choques impostos por acontecimentos 

imprevistos e extremos ou pressões contínuas e cumulativas, como a escassez hídrica derivada de 

baixos índices pluviométricos em determinadas estações do ano. 

Na década de 1990, autores no marco institucional de Banco Mundial, Cepal e PNUD uniram-

se em torno de outra perspectiva sobre vulnerabilidade social conhecida por estrutura de 

oportunidades-ativos-vulnerabilidade (Filgueira, 2001). Mantendo a noção de que se trata de 

dinâmica complexa entre condições e relações sociais, políticas, econômicas, tal abordagem não mais 

organiza vulnerabilidade em torno de faces interna e externa do fenômeno, mas em dois componentes 

que, em níveis diferentes – macro e micro – funcionariam imbricados, influindo diretamente um sobre 

o outro: a estrutura de oportunidades e os ativos mobilizáveis. Os ativos são recursos materiais e 

simbólicos diversos, extrapolando a noção de capital econômico-financeiro, que permitem aos 

indivíduos desenvolverem suas capacidades e habilidades e exercerem a liberdade de decisão sobre 

 
22  São exemplos: Environmental Vulnerability Index (SOPAC e UNEP, disponível em: 
http://www.vulnerabilityindex.net/), ND-GAIN Country Index (University of Notre Dame Global Adaptation Initiative, 
disponível em http://index.gain.org/about/methodology), Climate Change Vulnerability Index (The Nature Conservance, 
disponível em http://www.natureserve.org/conservation-tools/climate-change-vulnerability-index) e Vulnerability Index 
(The Cyprus Institute, disponível em: 
https://www.cyi.ac.cy/system/files/DeemsBruggeman_Vulnerability_Index_handout_Jun2010.pdf).   
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o que fazer e ser. Compõem tais recursos o capital humano, a experiência de trabalho, o nível de 

educação, a participação em redes.  

A estrutura de oportunidades é configurada pelas instituições Estado, Mercado e Sociedade e 

pelas relações entre elas. Como distribuidor de recursos econômico-financeiros, em um contexto de 

globalização e do aumento da produtividade na relação capital-trabalho, o Mercado tende a concentrar 

oportunidades. O Estado, por sua vez, tem papel central na conformação das oportunidades por meio 

de impacto direto e indireto na estrutura; o Estado de Bem-estar Social incide nas oportunidades por 

meio da transferência de recursos entre setores e grupos, regulação do mercado de trabalho. Os 

conflitos políticos podem ser entendidos como a disputa pela abertura seletiva de acesso a 

oportunidades. A Sociedade, a partir de seus grupos sociais, participa e atua nessas disputas por meio 

de modalidades de organização e ação coletiva e também são capazes de ampliar a estrutura de 

oportunidades por meio de redes de interação e do capital social23 do qual dispõem. 

Está posta a relação inversamente proporcional entre, de um lado, acesso a bens e recursos - 

definindo a capacidade de ação - combinado aos meios para controle desses recursos e resolução de 

conflitos – poder frente a interesses e necessidades divergentes – e, de outro, as vulnerabilidades. 

Segundo Bohle (2001), os grupos mais vulneráveis a desastres (social e naturalmente causados) 

dispõem apenas de recursos sociais. Faz-se fundamental acrescentar a essa fórmula uma pitada de 

protagonismo e a variável tempo; a vulnerabilidade pode ser acentuada ou reduzida, dependendo de 

como os atores relacionados agem sobre os elementos que a conformam e, nesse sentido, a percepção, 

individual e coletiva, sobre as situações e condições de vulnerabilidade é ponto nevrálgico 

(Alexander, 2000). Heijmans (2004) aponta que as percepções sobre vulnerabilidades por parte dos 

indivíduos e grupos em situação de risco e por aqueles que agem sobre essa situação, como os gestores 

e formuladores de políticas públicas, levam a diferentes abordagens e rotas de ação. 

Para a formulação e implementação de políticas públicas efetivas para redução de 

vulnerabilidade importam: (i) a identificação dos perigos – eventos ameaçadores e suas possíveis 

consequências -, o que em geral advém do histórico, de eventos que já causaram danos e prejuízos 

antes; (ii) o mapeamento sobre a exposição, isso é dos grupos sociais que estarão geofisicamente 

 
23 A noção de capital social foi desenvolvida por James Coleman propondo-a como complementar aos capitais físico-
econômico e humano na medida em que consistiria nas relações de confiança e reciprocidade necessárias para que os 
demais capitais possam ser efetivamente investidos (Abu-El-Haj, 1999). Mais recentemente, Higgins (2005) reconhece 
Pierre Boudieu como o precursor do conceito de capital social a partir da noção de “capital” como “poder” e contrapõe 
este entendimento aos contornos assumidos pelo termo nos discursos das agências multilaterais:  instrumentalmente, o 
conceito estaria sendo empregado para a submissão do não-econômico ao econômico, estudando e manipulando as 
relações da primeira esfera ao aumento da rentabilidade dos recursos e transações econômico-financeiras.  
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expostos ao evento; (iii) a compreensão dos elementos que aumentam ou reduzem sensibilidade e 

capacidade de suporte – elementos esses internos ou externos ao sistema social em foco. Por carecer 

de objetividade e previsibilidade, portanto desafiar abordagem ‘cientificista cartesiana’, a última 

tarefa – voltada a sensibilidade e capacidade de suporte – requer o repensar de métodos e processos 

de formulação, implementação, monitoramento e revisão das políticas públicas.  

A partir da abordagem de estrutura de oportunidades-ativos-vulnerabilidades (Filgueira, 

2001) entende-se as mudanças climáticas como derivadas da estrutura - de determinado modelo de 

desenvolvimento ancorado em combustíveis fósseis pautado e mantido por políticas de Estado, 

dinâmicas de alocação de recursos, produção e comercialização e por hábitos e padrão de vida dos 

grupos sociais -, incidindo, por meio dos eventos climáticos, tanto sobre a estrutura de oportunidades, 

quanto sobre os recursos mobilizáveis e acessíveis. Não se aplica a separação, mesmo que teórica, 

entre “vulnerabilidade externa” e “interna”, os sistemas naturais e humanos são considerados um 

único sistema vulnerável à mudança do clima global (Polsky, 2003). 

Resultante de inúmeros fatores inter-relacionados, vulnerabilidades são dinâmicas, mudam 

continuamente ao longo do tempo e questões como classe, gênero, raça, pobreza e relações de poder 

desembocam em exposições desiguais a riscos (Bankoff, Ferks e Hilhorst, 2004), o que torna grande 

a complexidade e o desafio para as políticas públicas que se pretendem integrais24. Como discute 

Heijmans (2004), na relação cotidiana entre políticas e agências de governo não raro são geradas ou 

acentuadas vulnerabilidades; o autor aplica o termo "agressão do desenvolvimento" para ilustrar 

como projetos nacionais tidos estratégicos para o “desenvolvimento” lançam os sistemas 

socioambientais envolvidos a complexas situações de vulnerabilidade.   

2.2.2.2 Vulnerabilidade na agenda de adaptação à mudança do clima 

Vulnerabilidade é, ainda, um conceito em construção. Sua definição vagueia entre a 

predisposição de um sistema a ser afetado por um evento externo em determinado momento – visão 

antecipatória –, resíduos de danos que não podem ser resolvidos por meio da implementação de uma 

medida específica, ou ainda, de forma mais geral, a incapacidade de lidar com desastres uma vez que 

aconteceram – perspectiva reativa (De León, 2016). Na agenda de mudança do clima as duas 

perspectivas – antecipatória e reativa - são relevantes e em trabalhos recentes sobre adaptação (Fisher 

 
24 Referindo-se ao conceito de integralidade das políticas públicas proposto por Blanco, Castro e Grau (2010) e Grau-
Solés, Íñiguez-Rueda, e Subirats (2011). Os autores apontam que em um contexto de alta complexidade, como o dos 
centros urbanos, é fundamental que as diversas versões das diferentes realidades e as múltiplas relações entre objetos e 
sujeitos, pessoas e coisas e processos e conteúdos sejam considerados, a partir da noção de território, na formulação e 
implementação de políticas públicas.  
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et al., 2016; Cundill et al., 2014; GVces, 2013a) elas são combinadas em abordagens que se propõem 

sistêmicas e abrangentes, mas que se concentram na esfera social – relações sociais, coesão de grupos, 

troca de conhecimento –, apenas tangenciando as dinâmicas econômicas e políticas que transformam 

e esgarçam as relações sociais de caráter comunitário. 

Ainda, no campo da adaptação, vulnerabilidade é entendida por alguns autores como resultado 

da mudança do clima, mesmo que influenciada por fatores sociais e institucionais, enquanto outras 

análises enfocam os processos sociais e políticos que definem a vulnerabilidade frente a estressores, 

entendendo-a como um estado inerente (Eriksen, 2015; O’Brien et al., 2007). Em uma dinâmica 

pautada pelas condições materiais de vida, as situações de vulnerabilidade configuram-se na inter-

relação entre três fenômenos: exposição, sensibilidade e capacidade de suporte (White et al., 2005). 

Enquanto os dois primeiros resultam em maior vulnerabilidade – quanto mais exposto ao evento e 

mais sensível a ele, mais um sistema social será afetado – a capacidade de suporte é vetor com sentido 

oposto – quanto maior, melhor o sistema conseguirá absorver o impacto e se recuperar do evento. 

Definida no Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC (2001) como a medida em que um 

sistema está suscetível a ou mostra-se incapaz de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, 

vulnerabilidade diz respeito, a partir dessa definição, ao grau e a forma em que um sistema está 

exposto, sensível e possui capacidade de se adaptar aos eventos climáticos. Entre o Quarto e o Quinto 

relatórios do IPCC (2007, 2014) maior ênfase passa a ser dada ao contexto e aos fatores sociais da 

vulnerabilidade, no sentido da dinâmica relacional da vulnerabilidade que Eriksen et al. (2015) 

defendem precisar ser conceitualizada e destacada e que implica reconhecer que a segurança de certos 

grupos sociais apoia-se no risco a que outros grupos estão expostos. Outras tantas referências a partir 

do início dos anos 2000 chamam a atenção para as relações políticas e de poder que mediam as 

possibilidades de resposta às mudanças biofísicas em curso e as decisões sobre ela (O’Brien et al., 

2007; Eakin & Lemos, 2006; Eriksen, et al., 2011; Eriksen et al., 2015).  

Assim, o debate sobre vulnerabilidade dentro da agenda de adaptação à mudança do clima 

passa a se inclinar sobre as desiguais vulnerabilidades, pautadas por decisões e modelos de 

desenvolvimento, a múltiplos estressores de caráter socioambiental entre populações, grupos sociais 

e indivíduos. Reconhecer que fatores de vulnerabilidade estão entranhados no modelo 

socioeconômico em vigor, pautados assim pela globalização e o capitalismo neoliberal, implica que 

medidas pontuais e pequenos ajustes que perpetuem o sistema atual não serão suficientes para o 

combate aos fatores de vulnerabilidade (Eriksen et al., 2015); portanto, as adaptações incrementais 

não podem ser encaradas como solução aos impactos e riscos climáticos e a agenda precisa ser 
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pensada para enfrentar os processos pelos quais a vulnerabilidade é produzida (Pelling, 2011; Pelling 

e High, 2005).  

Thi Hong Phuong et al. (2017) identificam diferenças entre a forma como vulnerabilidade é 

entendida e trabalhada em políticas nas democracias ocidentais e nos países de renda baixa e média; 

segundo os autores, nas primeiras a mudança do clima é assumida como o principal fator de 

vulnerabilidade e as intervenções destinam-se a lidar com os impactos projetados, enquanto nos 

países de baixa e média renda a mudança do clima vem acentuando problemas pré-existentes que se 

desdobram em falta de capacidade adaptativa para lidar com questões socioambientais em geral. 

Assim, reduzir vulnerabilidades nestes países requer abordagens transformacionais e estruturais, 

inclusive na integração com outras agendas e áreas de governo. No entanto, mesmo no Reino Unido, 

o foco do UK Climate Impacts Programme (UKCIP) mudou, desde o início dos anos 2000 da 

avaliação de impactos para a compreensão de riscos e redução de vulnerabilidades estruturais 

(Tompkins et al., 2010).  

O campo da mudança do clima é chamado, nesse sentido, a inaugurar uma nova abordagem 

de gestão de riscos (De León, 2016) que assume como objeto não a mensuração da probabilidade e 

magnitude do risco e o desenho de medidas de mitigação, mas a compreensão sobre como os sistemas 

socioambientais, a partir de seus elementos constituintes e das dinâmicas entres eles, ampliam ou 

atenuam substantivamente ameaças e impactos dos eventos climáticos em determinado território. 

Importa destrinchar o sistema e seus mecanismos, mais que elaborar ações pontuais; importa 

distinguir os subsistemas mais expostos a riscos e os componentes estruturais e conjunturais que 

definem variações dos impactos sentidos para que, então, ações voltadas ao desenvolvimento de 

capacidade adaptativa possam ser arquitetadas (O'Brien et al., 2004 e Adger, 2000).  

2.2.2.3 Implicações para políticas públicas de adaptação 

 As políticas de adaptação são chamadas então a considerar os distúrbios derivados da 

mudança do clima como “janela de oportunidade” para transformarem a trajetória de 

desenvolvimento que determina a dinâmica de estrutura-ativo por meio das decisões e prioridades 

sobre investimentos, intervenções e regulações com impacto sobre a flexibilidade dos sistemas de 

governança e da distribuição de recursos (Davoudi et al., 2013: 315). Entre os objetivos a serem 

assumidos pelas políticas estão a proteção, a mobilização, o engajamento e o empoderamento dos 

grupos e indivíduos com menor capacidade de lidar com os eventos climáticos e a defesa e o 

fortalecimento de bens públicos ameaçados (Tompkins et al., 2010).   
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Diferente da abordagem tradicional, em que capacidade adaptativa é criada por meio da 

construção de barreiras físicas ao evento, junto ao planejamento de medidas de resposta (De León, 

2016), a perspectiva mais interessante volta-se a fortalecer a combinação de forças, atributos e 

recursos disponíveis para que indivíduo, organização, comunidade ou sociedade preparem-se e 

implementem ações a fim de reduzir impactos adversos (World Economic Forum, 2014) e a 

capacidade do sistema de aprender com os eventos passados para lidar de forma flexível com os  

eventos futuros - “aprender a aprender” (Bateson, 2000). Enveredando por aí, capacidade adaptativa 

e resiliência caminham juntas: quanto maior a capacidade adaptativa, mais resiliente é o sistema, isso 

é, maior a habilidade de lidar ou se adaptar ao evento estressor a partir da preparação e da adaptação 

espontânea uma vez que o evento se manifeste (Pelling, 2003).  

Por essa perspectiva, os indivíduos e grupos sociais são sujeitos ativos na elaboração e 

implementação de políticas públicas e, em sentido mais amplo, na ação pública25. Essa atuação vai 

além da influência, significa a construção coletiva de soluções e a internalização de capacidades nos 

grupos sociais a partir de processos conduzidos ou facilitados pelos gestores públicos e equipes. A 

dificuldade em implementar essa abordagem refere-se justamente ao necessário envolvimento ativo 

dos grupos sociais em situações de vulnerabilidade no papel de coprodutores desses processos, dado 

que são eles que vivem, empiricamente, as dinâmicas pelas quais tais fatores são criados, perpetuados 

e as maneiras pelas quais se traduzem, uma vez combinados aos eventos climáticos, em perdas e 

danos (Manuel- Navarrete, 2013).  

Nesse sentido, a capacidade técnica e política das instituições de Estado em operação em 

determinado momento e certa jurisdição é uma camada de análise a ser adicionada aos fatores 

propostos pelo ISDR quando da avaliação de vulnerabilidades (ECLAC-IADB, 2000): fragilidades 

do sistema democrático em operação e seus desdobramentos sobre a eficiência das políticas públicas; 

legitimidade das ações dos governos; participação dos cidadãos e organizações em tais ações, 

conexões; colaboração e harmonização entre os níveis de governo; e a capacidade de atender as 

necessidades dos cidadãos, sejam elas de caráter contínuo ou emergencial. 

  Os gestores públicos veem-se diante de três âmbitos inter-relacionados do planejamento em 

adaptação a serem cuidados: governança, gestão e procedimentos / práticas. Articulados, as decisões 

e os caminhos assumidos nos três definem a narrativa contada a cada um dos atores locais interessados 

e relevantes à redução das vulnerabilidades e ao fortalecimento de resiliência no sistema e, assim, 

 
25 Ação pública no sentido mais amplo de atuação de grupos sociais a respeito de questões de interesse coletivo, sem que 
o Estado esteja na coordenação ou na liderança e também no sentido de ampliar a gramática dessa atuação reconhecendo 
uma multiplicidade maior de relações estabelecidas e de características das iniciativas (Spink e Silva, 2014).  



  

 

93 

determinam como a adaptação é entendida, os riscos são definidos, quem são os atores autorizados 

no debate e o leque de medidas que podem ser consideradas (Paschen e Ison, 2014).  

2.2.3 Capacidades adaptativas 

Esforços de adaptação à mudança do clima abrangem ações voltadas a: fortalecer capacidades 

adaptativas (CA) de indivíduos, atores, grupos e no sistema sociotécnico; atuar sobre os impactos e 

ameaças presentes ou futuros, por exemplo investimento em infraestrutura e realocação de 

populações; e desenvolver sistemas de políticas públicas e legislação de apoio (Tompkins et al., 

2010). O fortalecimento de CA significa aumentar a habilidade e ampliar as possibilidades com as 

quais os indivíduos, grupos, comunidades, nações contam para reduzir os impactos negativos e 

explorar oportunidades frente aos impactos presentes e futuros (potenciais) das mudanças no clima 

global (Cooper & Wheeler, 2015). Assim, as CA podem ser analisadas e trabalhadas em diferentes 

níveis, do sistema socioecológico ao individual, passando pelo comunitário e de instituições (Thi 

Hong Phuong, et al., 2017).  

Nesta pesquisa adota-se a perspectiva de que CA decorrem da interação entre agência e 

estrutura (Paterson, Pelling, Nunes, Moreira, Guida, & Marengo, 2017), das relações entre arranjos 

institucionais, normas, valores e estruturas de governança, e as habilidades e potencialidades 

individuais e coletivas de agir em prol de seus desejos, interesses e necessidades. Do lado da estrutura, 

as capacidades institucionais presentes em um sistema sociotécnico são relevantes para sua 

capacidade de adaptação; segundo Pires e Gomide (2014), as capacidades institucionais abrangem o 

conjunto de regras, mecanismos e processos coordenados para alcançar objetivos que se destacam 

entre os diversos interesses em jogo. Assim, elas são uma propriedade do sistema, uma conjunção de 

habilidades, relacionamentos e atributos de indivíduos, grupos e organizações que, uma vez 

combinados em um contexto mais amplo, permite moldar seu desenvolvimento e se adaptar a diversas 

circunstâncias (Wolfram, 2016; OCDE, 2006). Em diálogo com essa noção, Mabon (2018: 1) propõe 

as 'competências' necessárias para adaptação à mudança do clima como a “série de conjuntos de 

poderes, conhecimentos, habilidades e atitudes nas organizações e os sistemas interinstitucionais 

necessários para informar e influenciar a tomada de decisão sobre o clima e mudar ou provocar 

mudanças”. 

No campo da mudança do clima, os componentes das CA podem ser organizados, como 

propõem Thi Hong Phuong et al. (2017: 7), em ‘capital humano’, ‘capital social’, ‘capital financeiro’, 

‘capital político’ e ‘capital institucional, abarcando conhecimento, renda, investimentos, perfil social, 
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confiança e interações sociais, possibilidade de influência em políticas públicas e marco regulatório. 

Enfatizando um ou outro componente, as definições de CA adotadas por autores desse campo refletem 

abordagens que privilegiam estrutura e agência, instituições e dinâmicas sociais; por exemplo, 

“características inerentes às instituições capazes de empoderar atores sociais para responder aos 

impactos de curto e longo prazo (...)” (Gupta, et al., 2010: 461) e “CA é a habilidade dos atores de se 

auto-organizar, compartilhar conhecimento, promover liderança forte, encorajar redes informais e 

facilitar tomadas de decisão policêntricas entre mútiplas escalas” (Cooper & Wheeler, 2015: 96).  

Ações para fortalecer capacidades envolvem, por exemplo, pesquisa, produção e circulação 

de conhecimento, planejamento, promoção da participação em redes e comunidades de prática (CdP), 

capacitações e treinamentos, investimento na capacidade de gestão de grupos e organizações e 

aumento de coesão social (Tompkins et al., 2010).  Assume-se que CA não são fortalecidas apenas 

por um elemento ou outro, mas por uma combinação complexa de elementos, ainda, que CA podem 

ou não ser traduzidas em adaptação incremental ou disruptiva, pontual ou sistêmica. Como aponta 

Sarzynski (2018), embora recursos sejam necessários, o acesso a eles não garante ação em adaptação; 

autores diferenciam capacidade de ‘disposição em agir’ e ação de consciência em relação a o 

problema e seus impactos locais. A lacuna entre potencial capacidade e ação em adaptação é chamado 

por Ekstrom e Moser (2014 ) de ‘déficit de adaptação’. É tanto no fortalecimento de elementos das 

CA quanto em sua tradução em ação que potencialmente agem os processos de AS (AS) inseridos em 

arranjos institucionais que facilitam ou limitam esses processos, ao mesmo tempo em que são 

modificados por eles. 

2.2.3.1 Capacidades adaptativas no contexto da Aprendizagem Social 

 Como apresentado na Seção 2.1 ‘Aprendizagem Social’, a relação entre processos de 

Aprendizagem Social (AS) e capacidades adaptativas (CA) é de mão dupla: os dois se fortalecem e 

podem ser desenvolvidos mutuamente por meio de processos participativos entre atores e versões das 

realidades diversos engajados em relações e interações horizontais, por meio das quais se constrói 

confiança e se desenham cenários compartilhados para a ação individual e coletiva (Thi Hong 

Phuong, et al., 2017). Lemos (2015) considera que a AS é um dos componentes necessários para o 

desenvolvimento de CA, assim como para fortalecimento de resiliência socioecológica. Keys et al. 

(2014) entendem que CA é necessária para que processos de AS possam resultar em mudanças a 

gestão de recursos naturais ou em avanços em governança ambiental. Reconhecendo essa imbricação, 

Armitage (2015) e Pelling et al. (2015) consideram CA como a capacidade de comunidades de 
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aprender combinando diferentes tipos de conhecimento para gerar novas soluções e lidar com 

incertezas.  

Pode-se afirmar que para que AS se desdobre em adaptação e resiliência é preciso que o 

sistema, indivíduos, grupos e organizações envolvidos possuam alguma CA, e que esta seja 

fortalecida ao longo do processo, em especial quando a implementação da adaptação deve se dar por 

meio de estruturas policêntricas (Pahl-Wostl, 2007). Como apontam Thi Hong Phuong et al. (2017), 

quando o planejamento e implementação de políticas de adaptação se concentram apenas em AS, há 

o risco da aprendizagem se limitar ao primeiro ciclo relacionado à melhoria das rotinas e ações em 

prática, sem alcançar o questionamento e a transformação de premissas, princípios e valores 

subjacentes a elas. Para evitar tal risco, elementos centrais na concepção de processos de AS são: a 

estruturação de processos de governança direcionados a promover entendimento coletivo sobre as 

interações sociais em curso dentro e fora das instâncias de participação (CdP) em exercício reflexivo 

suficientemente abrangente para que possa questionar se as coisas certas estão sendo feitas (segundo 

ciclo de aprendizagem); e a promoção de atividades nas comunidades, a fim de fortalecer a CA nos 

territórios e sistemas sociotécnicos em que os impactos e as ações de adaptação acontecem (Argyris 

& Schön, 1974; Thi Hong Phuong, et al., 2017).  

Assim, estruturas de governança e mecanismos institucionais ganham destaque como 

determinantes de CA e como base para processos frutíferos de AS frente à mudança do clima e 

incertezas relacionadas (Emerson & Gerlak, 2014). Tais elementos recebem atenção crescente na 

literatura marcando um reequilíbrio do foco em elementos tangíveis, como recursos e tecnologia, para 

estruturas e processos intangíveis, os quais condicionam como os atores se relacionam, aprendem e 

se adaptam (Eade, 1997). Ainda, a literatura de sistemas socioambientais, a partir da perspectiva da 

agência-estrutura, lança o olhar sobre a acessibilidade dos recursos, entendendo que não bastam estar 

disponíveis, é preciso que possam ser efetivamente acessados e aplicados; a questão central passa a 

ser como recursos são distribuídos e em que formato dentro dos sistemas sociotécnicos urbanos 

(Wolfram, 2016).  

Pode-se apreender que é da fricção entre as subjetividades, crenças, valores e experiências dos 

indivíduos e as condições materiais e ambientais forjadas por organizações e instituições que se 

configuram as CA. Considerando AS e CA como imbricadas, a existência e a qualidade de processos 

participativos no âmbito de políticas de adaptação são centrais aos dois fenômenos; é na criação e 

intensificação das relações sociais que a capacidade de ação, adaptação e influência é fortalecida 

(Woodhill, 2010).  
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Considerando que a combinação entre AS e CA deve resultar em adaptação, esta pode 

significar, como antes mencionado, medidas pontuais / incrementais e de ordem sistêmica / 

transformadoras. Ao reconhecer que os impactos da mudança do clima acentuam problemas 

estruturais existentes nas cidades, a literatura sobre transformações urbanas discute como CA podem 

representar capacidade de transformar a rota de desenvolvimento local e, assim, de reduzir 

vulnerabilidades e fortalecer resiliência no longo prazo, como característica dos sistemas 

sociotécnicos urbanos. A partir dessa perspectiva, processos de AS, reflexivos e imbuídos de espaço 

para experimentação, são assumidos como meio, enquanto a CA é discutida sob a lente de seu 

potencial de gerar transformação (Wolfram, 2016). A literatura sobre capacidade transformativa lança 

luz a três elementos a serem, então, analisados em processos de AS para que CA impliquem CT: 

lugar, liderança e inovação. 

2.2.3.2 Capacidades transformativas urbanas 

Capacidades transformativas (CT) ou de transformação urbana significam a habilidade 

coletiva dos atores envolvidos no desenvolvimento urbano de “conceber, se preparar, iniciar e 

empreender mudanças de caminho” em direção a um cenário futuro significativo e compartilhado 

(Wolfram, 2016, p. 126). Tais capacidades se referem aos atributos dos atores envolvidos, suas 

interações e contexto em que estão inseridos e configuram-se em uma propriedade do sistema que 

permite influenciar mudanças no sentido desejado (Ibidem).  

Diferentes blocos de capacidades são encontrados na literatura sobre governança multinível e 

gestão da transição como componentes para transformações sistêmicas, como 'capacidade de 

governança' (Hodson & Marvin, 2010), 'capacidade reflexiva' (Gottschick, 2013) e 'capacidade 

organizacional' (Bos & Brown, 2014). Cruzando esses blocos, os seguintes elementos são 

apresentados como indispensáveis à capacidade transformadora adaptativa: participação ativa, em 

uma ampla esfera de governo e política, de todos os setores e partes interessados e implicados; 

diversidade de modos de governança em relação às suas características de centralização, formalidade 

e abrangência; arenas formais e informais colaborativas de tomada de decisão e gestão, 

frequentemente abertas à inclusão de novos atores; agentes intermediários ativos, diversos e perenes 

(organizações, indivíduos, tecnologias, materiais, etc.) ligando setores e domínios; e processos 

abrangentes e contínuos de aprendizado e reflexão, cobrindo diferentes níveis de agência (Wolfram, 

2016; Boyd e Juhola, 2014; Bulkeley e Betsill, 2005; Cundill et al., 2014; Wenger et al., 2002). 

No contexto das cidades, as CT emanam de diferentes níveis e escalas, e estão fortemente 

ancoradas em sistemas complexos de comportamento que, por sua vez, se baseiam nas interações 
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entre atores e escalas (Wolfram, 2016; Fowler & Ubels, 2010). Dessa forma, nutrir interações em 

caráter contínuo é uma medida de fortalecimento de CA e CT, levando a primeira em direção à 

segunda. As CdP oferecem um formato nesse sentido, mas enfrentam o desafio de manter as 

interações ativas nos médio e longo prazos e, assim, importa que sejam inseridas em estruturas e 

processos mais amplos e permanentes. Wolfram (2016) aponta que laboratórios de transição urbana 

e experimentos de gestão da transição urbana reúnem uma série de condições para o fortalecimento 

de CT, como instaurar processos participativos e de experimentação envolvendo diversos atores, 

porém, tendem a deixar de lado outras condições críticas: empoderamento e autonomia dos atores, 

desequilíbrio de poder e liderança.  

Em relação às CT, poder é entendido como a capacidade dos atores de mobilizar recursos para 

alcançar determinados objetivos, enquanto atores ‘empoderados’ são aqueles que podem acessar 

recursos humanos e não-humanos e modificar regras e influenciar interpretações sobre elas e sobre 

as situações (Avelino & Rotmans, 2011). A questão que se coloca para políticas públicas é como os 

atores e suas interações podem alcançar empoderamento coletivo para promover transformações 

sistêmicas (Wolfram, 2016). Questão essa que, ao assumir as interações e relações como matéria, a 

partir da qual acesso a ampliação de recursos e o empoderamento coletivos podem ser alcançados, 

remete novamente a estruturas e processos pelos quais o ciclo de políticas públicas se desenvolve. 

Propostas sobre a forma que eles assumiriam variam entre autores, por exemplo, de arranjos de 

governança descentralizados, mas ainda hierárquicos e coordenados, a redes independentes e 

autogovernadas (Halpin & Daugbjerg, 2008); discussão essa em que cabem as contribuições trazidas 

a partir da noção de Integralidade (apresentada na Seção ‘2.3 Integralidade das políticas públicas’).  

É preciso questionar como as estruturas e processos promovem e distribuem CT ao largo do 

sistema sociotécnico, considerando que os componentes de capacidades (recursos tangíveis e 

intangíveis) estão espalhados pelos níveis e escalas - do local ao transnacional - e pelos níveis de 

agência - do indivíduo ao institucional - de maneira desigual. O nível local tende a contar com a 

menor capacidade institucional, como mostra Paterson et al. (2017). Embora redes e coalizões sejam 

frequentemente defendidas como meio de compartilhar poder e responsabilidade e aumentar a 

capacidade do governo local de produzir políticas públicas consistentes, de longo prazo e eficazes 

(Boyd e Juhola, 2014; Bulkeley et al., 2015; Vedeld et al., 2015), é necessária uma visão crítica sobre 

em que extensão e direção, em benefício de quais grupos e interesses, as capacidades são criadas.  

Entre os recursos intangíveis, o conhecimento também se destaca na discussão sobre CT; não 

apenas o conhecimento técnico-científico, mas também o conhecimento tradicional e local. 
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Retomando as contribuições alinhadas e complementares encontradas sobre conhecimento, destacam-

se as seguintes: Wolfram (2016) e Boyd & Juhola (2014) consideram que mudanças transformadoras 

pressupõem a compreensão, entre as partes interessadas, dos recursos, processos e funções do sistema 

socioecológico, incluindo as dependências de seu caminho, e que é necessário um sistema de 

conhecimento amplamente compartilhado para informar a agência coletiva; Mabon et al. (2018) 

denotam como competência crucial a capacidade de acessar e aplicar conhecimento sobre os 

prováveis efeitos das mudanças climáticas e a eficácia das opções de adaptação ao desenvolvimento 

de políticas baseadas em evidências; a AS enfatiza a relevância de processos e instâncias por meio 

dos quais o conhecimento empírico e científico é combinado e trocado entre pares, com o objetivo de 

construir entendimentos e soluções comuns para questões complexas (Reed et al., 2010; Pelling & 

High, 2005); e Grau-Solés et al. (2011) reivindicam conhecimento transdisciplinar, de natureza 

híbrida, não linear e reflexiva. 

Da mesma forma que se dá com os recursos tangíveis, o acesso, a distribuição e a oportunidade 

de criar conhecimento considerado válido devem ser analisados sob a lente da estrutura da agência, 

considerando as “interações assimétricas entre os atores e suas estruturas sociais restritivas” (Paterson 

et al., 2017: 110). A capacidade desigual de influenciar a formulação de políticas diante das pressões 

sociais e políticas compromete a formulação e implementação de políticas baseadas em evidências 

que integrem holisticamente diferentes tipos e fontes de conhecimento (Mabon et al., 2018; Paterson 

et al., 2017). 

No contexto de transformação nas cidades, os lugares ganham destaque para se pensar como 

capacidades são fortalecidas e distribuídas. Healey (1998) entende que fortalecer CT nas cidades 

implica aumentar a habilidade de atores na escala dos bairros e comunidades de atuarem para 

melhorar a qualidade dos lugares, por meio da ampliação do capital intelectual, social e político nessas 

localidades. O lugar é entendido como lócus privilegiado para a reformulação de valores, identidades 

e relações de poder por ser onde os experimentos acontecem e as possíveis soluções se concretizam 

(Wolfram, 2016). Ainda, é no lugar onde as necessidades sociais não atendidas se mostram, em que 

são redesenhados os papéis e interações entre comunidades e estruturas de governança e o 

envolvimento e empoderamento das comunidades podem ser fortalecidos por meio do acesso a 

recursos (incluindo informação, equipamentos e serviços públicos) a fim de atender as necessidades 

sociais prementes. Da fricção entre necessidades, relações formais e informais, estruturas e recursos 

surgem, nos lugares ao largo das cidades, novos discursos e enredos com potencial de promover 

inovações sociais (Moulaert, et al., 2005).  
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Porém, cabe ressaltar que o lugar não é moldado apenas pelas relações locais, mas também é 

moldado pelas estruturas e relações que se estendem entre níveis e escalas, moldadas por agendas 

políticas mais ou menos abertas, as quais oferecem condições para as interações e para a agência em 

nível local (Tompkins, et al., 2010). De qualquer forma, segundo Wolfram (2016), o lugar condiciona 

fortemente as interações, processos cognitivos, imaginários, modos de vida, padrões locais de 

liderança e experimentos. Assim, esforços para desenvolver CT devem envolver estratégias ‘baseadas 

no lugar’ (place-based).  

Um elemento enfatizado pela literatura de transformações urbanas é a liderança. Mader (2013) 

afirma que quanto mais distribuídos os padrões de liderança maior a CT do sistema. Isso significa 

abrir oportunidades para que lideranças de diferentes grupos sociais emerjam, encontrem espaço, 

recursos e desenvolvam capacidades de atuação e influência. Mais do que lideranças individuais, a 

perspectiva da agência-estrutura propõe a noção de agência coletiva a partir da qual líderes 

emergentes podem ser departamentos governamentais, organizações não-governamentais, coletivos, 

atores da sociedade civil que encontram uma 'janela de política' e apoio dentro do sistema para 

levantar bandeiras, agir como intermediários e estabelecer novos mandatos para lidar com os 

problemas (Moulaert, et al., 2005). A ideia de agência coletiva opõe-se, assim, a abordagens perigosas 

que lançam as expectativas de transformação sobre 'campeões individuais', indivíduos supostamente 

esclarecidos que estariam empreendendo ações e promovendo mudanças (Mabon et al., 2018).  

A noção de liderança, portanto, combina as habilidades e atributos dos indivíduos, coletivos e 

organizações, enraizados no lugar, ao capital social do qual dispõem, e opera em configurações de 

governança ao mesmo tempo em que as transforma (Sotarauta, et al., 2012 ). Liderança comunitária 

e inovação social estão inter-relacionadas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento 

urbano (MacCallum, et al., 2009). Inovações sociais são assumidas como resultantes de conflitos e 

disputas sociais institucional e espacialmente localizadas das quais emergem discursos e práticas 

alternativos de desenvolvimento que são parcial e seletivamente reconhecidos e adotados por atores 

em posição dominante no regime estabelecido. Processo esse que pode levar então a reconfigurações 

de instituições, territórios e arranjos de governança urbana. Os bairros, comunidades e organizações 

de base comunitária são vistas como principais mobilizadores de inovações sociais capazes de 

aproximar as políticas, instrumentos e decisões das necessidades locais (Wolfram, 2016). 

 

Em síntese, os grandes blocos de componentes de capacidades encontrados na literatura sobre 

transformações sistêmicas e gestão da transição são 'capacidade de governança' (Hodson & Marvin, 
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2010), 'capacidade reflexiva' (Gottschick, 2013) e 'capacidade organizacional' (Bos & Brown, 2014). 

Cruzando esses blocos, os seguintes componentes se destacam: participação ativa de partes 

interessadas e afetadas, de todos os setores; arranjos de governança descentralizados, multinível e 

multiescala e diversos em relação à formalidade e aos processos, procedimentos e práticas; instâncias 

formais e informais colaborativas de tomada de decisão e gestão, abertas à inclusão de novos atores; 

CdP desenhadas e conduzidas para promover a participação equitativa, intra e inter-geracionalmente 

e a experimentação; redes sociais de aprendizagem que conectam CdP e instâncias de tomada de 

decisão; agentes intermediários ativos, diversos e com atuação contínua (organizações, indivíduos, 

tecnologias, materiais, etc.) ligando setores e domínios e traduzindo conteúdos e aprendizados; e 

processos abrangentes e contínuos de aprendizado e reflexão, cobrindo diferentes níveis de agência; 

liderança transformativa distribuída, incluindo lideranças comunitárias, locais, emergentes; 

atividades de formação e desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas e de gestão do 

conhecimento; organizações e processos permeáveis à inovação social e canais para que ela seja 

incorporada a rotinas, planos e estratégias; e reflexividade promovida por atividades de análise e 

avaliação sobre as dinâmicas, o aprendizado e as ações coletivos  (Wolfram, 2016; Boyd e Juhola, 

2014; Bulkeley e Betsill, 2005; Cundill et al., 2014; Wenger et al., 2002; Wenger, 2000). 

Tais fatores ou componentes, que se propõe que sejam alvo de gestores públicos, formuladores 

de políticas e equipes técnicas dos governos, não são novidade quando se parte da literatura sobre AS 

e Integralidade; apresentados com pequenas variações, esses componentes se confirmam como focos 

de atenção para se analisar e pensar políticas públicas frente a wicked problems, como adaptação à 

mudança do clima, que requerem características distintas de governança, processos e atividades de 

planejamento e implementação das usualmente aplicadas a políticas tradicionais.  

A AS é, inclusive, assumida como necessária ao fortalecimento de CT e, segundo Wolfram 

(2016), deve estar presente em qualquer ação para mudança, não apenas para criar entendimentos 

mais amplos e comuns sobre as situações, mas também para que se possa questionar criticamente os 

caminhos do desenvolvimento local. Intrinsecamente relacionada à noção de CA, a AS pode ganhar 

com a perspectiva de CT em três sentidos: sua localização no contexto de cidades e atenção aos 

lugares, bairros e comunidades; a atenção aos componentes de liderança e inovação social, 

posicionando ambos como inerentes à agência-estrutura; e sua aplicação para o fomento de 

transformações nos sistemas sociotécnicos urbanos considerando as necessidades sociais e os limites 

ambientais não atendidos nos modelos de desenvolvimento em curso. 
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Como implementar os fatores de fortalecimento de CA e CT é uma questão a ser explorada no 

estudo de caso de Glasgow e que dialoga diretamente com as perguntas abertas a partir da revisão da 

literatura sobre as três abordagens analíticas antes apresentadas, na Seção ‘2.1 Abordagens 

Analíticas’.  

   

 As CT são especialmente relevantes frente às noções de resiliência evolucionária e de 

transição urbana, apresentadas a seguir como objetivos a serem assumidos pelas políticas de 

adaptação à mudança do clima em cidades para que possam reduzir vulnerabilidades no longo prazo 

diante da complexidade e das incertezas inerentes à agenda. 

2.2.4 Resiliência Evolucionária e Transições Urbanas 

A partir do entendimento dos fatores para aumento das CA e CT nos sistemas, as noções de 

resiliência evolucionária e transições urbanas são relevantes para qualificar os processos adaptativos 

e as transformações frente a ameaças, estressores ou mesmo ao reconhecimento de que determinadas 

realidades e cenários não merecem ser vividos, em especial no contexto das cidades.  

2.2.4.1 Resiliência e resiliência evolucionária  

Resiliência é definida, no contexto de sistemas socioecológicos, como a habilidade de um 

sistema de preservar um estado desejado, dentro de um domínio de estabilidade, a diversidade e 

redundância de seus componentes e mecanismos de feedback, além de sua capacidade de 

aprendizagem, adaptação e auto-organização (Folke, Carpenter, Elmqvist, Gunderson, Holling, & 

Walker, 2002). A resiliência de comunidades ou organizações depende de sua CA (Walker, 2012) e 

é fomentada por processos de aprendizagem (Campos, et al., 2016).  

O uso do termo em políticas relacionadas à mudança do clima, gestão ambiental e 

desenvolvimento econômico se multiplicou nas últimas décadas, assim como sua incorporação em 

diferentes disciplinas, de modo pouco assertivo, tornando-o um conceito contestado (Davoudi, et al., 

2013). Na agenda de adaptação à mudança do clima, resiliência vem sendo amplamente aplicada, em 

diferentes contextos e escalas (ex. Davoudi, et al. 2013; Vedeld, et al., 2016; Boyd & Juhola, 2015; 

Rijke, et al., 2013; Adger, 2003; Bendell, 2018; Mabon & Shih, 2018; Cundill et al., 2014).  

Antes disso, no campo da sustentabilidade, sua discussão remonta à década de 1970. Em uma 

revisão crítica do uso do conceito até a década de 1990, Lelé (1998) aponta que resiliência vinha 

sendo aplicada em referência ao tamanho do domínio de estabilidade de um sistema em torno de um 

ponto de equilíbrio, dentro do qual oscilações se mantém. O autor propõe então o conceito de 
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adaptabilidade referindo-se à capacidade do sistema se reorganizar a partir do rompimento de seu 

ponto de equilíbrio, de forma a seguir desempenhando suas funções essenciais. Assim, a 

adaptabilidade seria condizente com transformações sistêmicas, em que o sistema adentra um novo 

domínio, enquanto resiliência associada à permanência do modus operandi (Sucháček, 2013; 

Matarrita-Cascante, et al., 2016).  

Nessa análise, adaptabilidade é contraposta à resiliência na concepção da engenharia, a qual 

se refere justamente à capacidade de um sistema de retornar ao equilíbrio ou estado estacionário após 

uma perturbação e enfatiza, como medida de resiliência, o tempo de retorno (Davoudi, et al., 2013; 

Holling, 1996). Já a resiliência ecológica abandona a ideia de um único equilíbrio e se volta à 

capacidade dos sistemas de absorver mudanças alcançando estabilidade em um novo domínio e 

operando em torno de um outro ponto de equilíbrio (Gunderson, Ecological resilience—in theory and 

application, 2000); o destaque aqui é persistência das funções ante às perturbações. A noção de 

resiliência evolucionária, por sua vez, concebe pessoas e natureza como interdependentes e enfoca 

não o retorno ou a manutenção, mas a capacidade do sistemas mudar, se adaptar e se transformar 

(Folke, et al., 2010; Carpenter, et al., 2005).  

Assim, a resiliência evolucionária combina resiliência e adaptabilidade ao se referir a sistemas 

que avançam em ciclos contínuos de inovação, transformação e reorganização frente a distúrbios 

frequentes e à incerteza ontológica (Davoudi, et al., 2012; Davoudi, et al., 2013). Se a ideia de retorno 

à estabilidade já era desafiada pela abordagem socioecológica da resiliência (Gunderson & Holling, 

2002), a perspectiva evolucionária coloca em xeque a noção de equilíbrio considerando que sistemas 

podem transformar a si próprios a partir de estresses e ameaças, ou mesmo em um processo contínuo 

de transformação, mantendo suas funções essenciais e capacidade de perpetuação por meio de ciclos 

adaptativos (Davoudi et al., 2013; Carpenter et al., 2005). 

As capacidades requeridas para o fortalecimento da resiliência evolucionária são as CT 

voltadas a criatividade e imaginação, flexibilidade, ‘inventividade’ e cooperação em redes entre 

níveis e escalas. Considerando a consciência, a ação e as intervenções humanas, essa noção de 

resiliência posiciona os sistemas socioambientais em papel ativo em relação às dinâmicas adaptativas, 

não apenas absorvendo e respondendo às tensões, mas preparando-se e influenciando 

intencionalmente a direção das transformações futuras (Davoudi, et al., 2013). A preparação deriva 

do desenho de diferentes futuros possíveis e seus desdobramentos para os diferentes atores, em 

diversas escalas temporais e físicas; exercício em que importa identificar e trabalhar sobre as lacunas 

de informação existentes para o melhor entendimento dos cenários futuros (Ibidem).  
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Como processo contínuo de adaptação transformadora, a resiliência evolucionária é 

representada no 'ciclo adaptativo' proposto por Holling (1986), formado por uma série de ciclos 

menores de crescimento, conservação, destruição criativa e reorganização que se desenvolvem em 

distintas abrangências e velocidades em múltiplas escalas de forma inter-relacionadas. A destruição 

criativa abre 'janelas de oportunidade' para trajetórias imprevisíveis (Davoudi et al., 2013: 315), 

potencialmente deslanchando mudanças estruturais radicais capazes de enfrentar vulnerabilidades 

resultantes de processos sócio-históricos e fortemente enraizadas nas desigualdades socioeconômicas 

(Filgueira, 2001; Davoudi, et al., 2012). Importa que essas trajetórias sejam pautadas, também, pela 

descarbonização da economia, portanto é fundamental que o ‘ciclo adaptativo’ articule fortalecimento 

de preparação, adaptabilidade, transformabilidade no sistema com inovação e experimentação para 

redução das emissões de GEE (Davoudi et al., 2013; Hughes et al., 2018). Tal articulação deve ser 

deliberadamente promovida no âmbito das políticas públicas e de seus instrumentos e é propiciada 

por interações entre atores relevantes, departamentos e órgãos envolvidos nos dois temas ao longo do 

planejamento, implementação e monitoramento e avaliação dos projetos e programas.    

As mudanças inevitáveis para que o sistema continue ativo e operante podem, então, se 

traduzir em transformação para que necessidades sociais, até então não atendidas, passem a ser 

supridas pelo sistema socioambiental de forma sustentada ao longo do tempo. Cabe então a reflexão 

sobre o sentido das mudanças e transformações; reflexão que remete à dinâmica do sistema, às 

relações sociopolíticas em operação. Essa discussão é alimentada tanto pela AS quanto pela 

Integralidade. Nesse sentido, Porter e Davoudi (2012), levantam as questões ‘resiliência para quê? 

direcionada por que decisões e por quem?’. Os autores atrelam a noção de resiliência no contexto do 

planejamento de políticas públicas ao debate sobre a justiça social e oportunidades de participação na 

formulação e priorização dos desafios e ações. Ainda, em um processo de aprendizagem capaz de 

questionar os valores que sustentam o que se faz e como se faz, de refletir sobre a coisa a certa a se 

fazer (Argyris & Schön, 1996), pode-se mudar a trajetória de desenvolvimento (Wolfram, 2016), o 

que implica em mudança de paradigmas (Jacobi, et al. 2006).  

Ao se discutir a direção das transformações que podem ser disparadas e empreendidas a partir 

da resiliência evolucionária, cabe, então, pensar na necessária transição do paradigma da Economia 

Clássica – em que ambiente e sociedade estão ao dispor da economia – ou da Economia Ambiental – 

que representa ambiente, sociedade e economia como sistemas relacionados, mas separados, em 

relação horizontal – ao paradigma da Economia Ecológica – que propõe a economia como um 

subsistema da sociedade e esta como um subsistema do meio ambiente (Romeiro, 2012). Nessa 
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transição, ‘desenvolvimento’ passa a se voltar ao bem-estar social, respeitando os limites impostos 

pelo sistema natural (Costanza, et al., 1991), entre os quais o equilíbrio climático; para que essa 

transição possa ocorrer, são necessários não apenas instrumentos de políticas voltados à adaptação 

ancorada em fortalecimento de resiliência e à mitigação das emissões de GEE, mas também que uma 

nova ética emerja e paute as relações sociais, econômicas, institucionais e organizacionais (Sólon, 

2019). O reconhecimento de que a humanidade e suas organizações sociopolíticas e culturais estão 

imersas, inexoravelmente, na natureza, limitadas e alimentadas pelas dinâmicas biofísicas naturais e 

serviços ecossistêmicos prestados, é um dos pilares de uma nova ética necessária e tem implicações 

diretas às políticas urbanas climáticas; as soluções baseadas na natureza (SbN) são defendidas como 

uma avenida para erigir esse pilar (Demuzere et al., 2014; Toxopeus & Polzin, 2017). 

Mudanças pequenas podem reverberar pelo sistema e gerar efeitos significativos, enquanto 

grandes alterações podem ser acomodadas e absorvidas pelo sistema sem grandes impactos (Davoudi, 

et al., 2013). Além das características da própria mudança, essa dinâmica depende das propriedades 

de persistência, adaptabilidade e transformabilidade do sistema socioecológico (Davoudi, et al., 2012; 

Folke, et al., 2010). A transformabilidade repercurte justamente na passagem da fase de destruição 

criativa para a de renovação e reorganização e relaciona-se fortemente às relações políticas e de poder 

a partir das quais se define o que é ‘desejável’.  Segundo Davoudi et al. (2013), as chances de 

trajetórias de transformação serem adotadas é significativamente maior por meio de processos de AS 

com amplo engajamento da sociedade. Assim, a AS pode ser assumida como um componente 

adicional da resiliência evolucionária, capaz de alterar o equilíbrio entre persistência (robustez, 

derivada da capacidade de  absorver os impactos), preparação (relacionada à capacidade de 

aprendizagem), transformabilidade (ligada à capacidade de inovação e transformação) e 

adaptabilidade (relativa à capacidade de adaptação) do sistema.   

O engajamento e a participação de diversos grupos, setores e atores da sociedade na 

elaboração de estratégias e planos de adaptação destaca-se, então, mais uma vez na proposta de 

resiliência evolucionária: “com base em seu [dos diversos atores] conhecimento e experiência, 

mobilizar seu capital social e capitalizar sua criatividade é essencial para que futuros alternativos 

sejam imaginados e perseguidos e ações sejam implementadas e aceitas publicamente” (Davoudi, et 

al., 2013: 318). Para tanto, não são suficientes, como já se sabe, eventos pontuais de engajamento ou 

consulta, são necessários “processos contínuos de mobilização da inteligência social” (Ibidem: 319).  

A resiliência evolucionária não é um processo, mas um atributo a ser promovido nos sistemas, 

tarefa essa que pode ser explicitamente assumida no fazer das políticas públicas. Em lugar de 
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estratégias voltadas a medidas para manutenção ou retorno ao estado vigente a partir da identificação 

e mensuração de exposição e sensibilidade a riscos específicos – pautadas nas noções ecológicas ou 

de engenharia sobre resiliência -, adotar-se-iam processos amplos (em abrangência e duração) de AS, 

desde a formulação dos problemas. Proposta essa que se alinha também à busca por integralidade das 

políticas públicas. Entre as dificuldades, no entanto, destacam-se não apenas o desenho e 

implementação desses processos (como explorado na Seção ‘2.1.1 Aprendizagem Social’), como 

também a impossibilidade de se saber a priori que caminhos e soluções se desdobrarão desses 

processos sociopolíticos inseridos no planejamento público. Além disso, destrinchar e compreender 

as relações entre as características e componentes dos processos de AS e o fortalecimento de 

resiliência evolucionária é uma lacuna a ser superada para avançar o conhecimento e a prática neste 

campo. 

 

 No contexto das cidades, o ciclo adaptativo capaz de gerar transformações pode respaldar as 

chamadas transições urbanas, noção esta relevante para a reflexão de como os processos de mudança 

podem ser conduzidos ou gerenciados.  

2.2.4.2 Transições urbanas 

As cidades se destacam como forma de organização entre tecnologias e instituições sociais 

em que emergem novas formas de interação e tomadas de decisão por meio de redes e parcerias em 

nível local ou conjugando diferentes escalas e níveis de governança. As transformações nos sistemas 

urbanos no contexto da agenda de clima são processos de mudança tanto na esfera tecnológica – 

infraestrutura, equipamentos -, quanto na social, e em suas relações, voltadas a cortar emissões de 

GEE, remover carbono da atmosfera e a aumentar a capacidade dos sistemas de enfrentar os eventos 

climáticos, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo resiliência. (Bulkeley et al., 2011) 

Conforme organizado por Boyd e Juhola (2014), a gestão de processos de mudança rumo a 

modelos e caminhos mais sustentáveis é amplamente discutida sob os conceitos de 'gerenciamento 

de transição', 'gerenciamento de mudança' e 'governança transformadora'. Geels e Kemp (2007) 

propuseram três categorias de processos de mudança: reprodução, transformação e transição. Esta 

última refere-se a mudanças significativas de longo prazo por meio das quais uma configuração 

sistêmica diferente é alcançada, composta por novas funções sociais ou novas dinâmicas que 

alimentam as funções sociais (Geels, 2002).  

Embora exista a percepção de que planejadores de adaptação não estejam trabalhando 

deliberadamente para promover transições, mas avaliando e construindo narrativas sobre o que está 



  

 

106 

em curso no presente (Tompkins et al., 2010; Davoudi, et al., 2013), as mudanças sociais com 

potencial de gerar transformações resultam de uma variedade de atividades simultâneas, não 

controladas, em diferentes níveis - como nos âmbitos de desenvolvimento de tecnologia, 

infraestrutura, práticas e relações cotidianas, aplicações e interpretações das políticas públicas, 

atuações e relações em redes - (Sarzynski, 2018), e envolvem, necessariamente, uma “constelação de 

atores públicos e privados em constante movimento, interação e transformação, por meio de 

mecanismos e canais formais e informais” (Dale et al., 2018: 344). De qualquer maneira, os processos 

de tomada de decisão são componente relevante a ser analisado na gestão da mudança, já que, para 

adentrar as agendas políticas e ganhar escalas, as inovações dependem de decisões sobre 

reconhecimento e investimento (Meadowcroft, 2011; Smith e Stirling, 2008).  

As transições urbanas são estudadas por três principais perspectivas: sociotécnica, 

socioecológica e socioambiental de justiça. Esta última assume a justiça social como um fator 

normativo a ser considerado na análise e na promoção de mudanças e entende as transições urbanas 

como matéria de negociação. As transições sociotécnicas e socioecológicas se unem como 

perspectivas sistêmicas que se lançam à compreensão das mudanças nos sistemas em resposta a 

eventos externos, como a mudança do clima. A contribuição da socioecológica é especialmente no 

que concerne às relações entre incerteza e governança, à aprendizagem e à integração de 

conhecimentos, com destaque ao conhecimento local. As transições sociotécnicas enfocam os 

mecanismos subjacentes aos processos de mudança no contexto urbano, ressaltando as relações entre 

atores humanos e não-humanos, como infraestrutura e tecnologia (Boyd e Juhola, 2014; Tompkins, 

et al., 2010).  

Essas perspectivas articulam e enfatizam uma ou outra das dimensões urbanas: a ecológica, 

que se refere aos sistemas biofísicos, seus limites e pontos de inflexão; a social, que contempla 

questões de distribuição e acesso a recursos, instituições e padrões de comportamento e cognitivos 

que governam a sociedade; e a técnica, que abarca tecnologias, instrumentos, infraestrutura e modelos 

de planejamento espacial, os quais moldam os territórios urbanos e pautam as possibilidades de 

organização socioespacial. Uma inversão proposta pela perspectiva de transformações 

socioecológicas a partir do conceito de ecologia social urbana é o entendimento dos sistemas urbanos 

em relação com os ecossistemas, ambos inseridos no sistema natural global. Destacam-se as inter-

relações, por meio de ciclos não lineares de feedback, entre as dinâmicas ecológicas do sistema 

biofísico, derivadas da mudança do clima planetário, com a consciência sobre tais dinâmicas e o 

contexto histórico, político e econômico (Boyd & Juhola, 2015).  
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Bulkeley (2010) e Bulkeley e Betsill (2005) apontam que as transições socioambientais com 

foco em justiça, por sua vez, combinam a localização espacial, e a consciência sobre os lugares e os 

impactos da mudança do clima sobre eles, ao papel desempenhado pelos arranjos e estruturas de 

governança na promoção de mudanças por meio de processos voltados à distribuição equitativa de 

recursos e resultados. A noção de que as ‘transições’ devem promover maior justiça socioambiental 

destaca o papel de instituições sociais, as quais organizam interações, fluxo de recursos e uso de 

tecnologias nos sistemas urbanos (Bulkeley, et al., 2011). Desafios que merecem destaque referem-

se à identificação dos sentidos das mudanças, transformações e transições urbanas em relação aos 

interesses e necessidades sociais latentes e, mais especificamente, qualificar os processos e os 

resultados dos esforços de adaptação no que concerne à equidade e à justiça social.  

Assim, enfatizando diferentes elementos das transições urbanas, as três perspectivas aplicam-

se à compreensão de como sistemas híbridos complexos, que são as cidades, se transformam frente 

aos desafios ambientais globais, mobilizando suas capacidades e gerando novas configurações de 

distribuição de impactos, riscos, recursos e oportunidades. Nesse processo, os governos locais se 

destacam como ator fundamental, desafiado a adotar procedimentos e práticas voltados a reconhecer 

práticas e ideias inovadoras e permitir que elas impactem os objetivos, estratégias e planos (Wolfram, 

2016). Para tanto é preciso que capacidades institucionais sejam desenvolvidas dentro das 

organizações governamentais e fora, entre seus parceiros. 

A promoção de transições urbanas como intenção das políticas públicas urbanas de adaptação 

à mudança do clima requer a adoção de uma perspectiva sistêmica não apenas sobre a cidade, mas 

também sobre as vulnerabilidades, entendidas como resultado de processos sociais mais amplos, 

geradores ou perpetuadores de injustiças sociais e inequidades (como discutido na Seção ‘2.2.2 

Vulnerabilidades), inseridos em modelos de desenvolvimento apoiados em interesses, valores e 

crenças a serem desafiados. Nesse sentido, além dos esforços de compreensão dos impactos e riscos 

presentes e futuros e da formulação de respostas, os governos locais assumiriam com igual relevância 

o investimento em CA e CT dos sistemas, considerando seus componentes antes tratados, com 

atenção especial à escala dos bairros e comunidades.  

 

Diante da limitação de recursos que marca governos locais em diferentes países e a resistência 

social que costumam encontrar mudanças em grande escala, mostra-se mais promissor e viável para 

inaugurar transições urbanas alimentar processos locais de aprendizagem, experimentação e inovação 

com potencial de se desdobrarem em escalas mais amplas, uma vez que contem com atores 
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intermediários ativos (boundary organisations) e arranjos de governança eficazes na disseminação 

dos aprendizados e soluções (Folke, Carpenter, Walker, Scheffer, Chapin, & Rockstrom, 2010). Ao 

propor processos de AS como importante componente para promoção de resiliência evolucionária e 

de oportunidades para que transições urbanas possam emergir e se desenvolver a partir de ciclos 

adaptativos, a literatura sobre resiliência e transição reforça que esses processos precisam:  

• se estender por longo período e estar conectados a instâncias de tomada de decisão; 

• estar inseridos em estruturas de governança multinível e multiescala, flexíveis, diversas – 

permitindo e abarcando arranjos diversos, mais e menos formais -, capaz de engajar os 

múltiplos atores interessados em diferentes instâncias e de integrar, circular e disseminar 

conhecimentos e aprendizados no sistema sociotécnico;  

• cuidar da justiça em relação a participação, recursos e benefícios gerados;  

• assumir como matéria de coprodução e negociação coletivas a compreensão das situações 

e formulação dos problemas; 

• se desenvolver em torno da concepção de lugares, com participação ativa dos cidadãos, 

grupos e organizações neles inseridos; e 

• assim, servir de base para que políticas cheguem aos bairros e comunidades e sejam 

formuladas, planejadas e implementadas refletindo como os problemas se manifestam 

concretamente nos territórios. 

 Processos de AS são, então, atrelados a diferentes atributos, camadas e objetivos de planos e 

estratégias de adaptação que se propõem a combinar respostas a impactos e riscos – medidas mais 

pontuais, emergenciais e técnicas – à redução de fatores de vulnerabilidade estruturais e ao 

fortalecimento de capacidades de adaptação e transformação dos sistemas sociotécnicos-ambientais 

urbanos, de forma integrada, ainda, à agenda de mitigação da mudança do clima. Do aumento da 

integralidade ao fortalecimento de resiliência evolucionária como missões dos processos de AS, as 

características sugeridas a esses processos não se contrapõem, adicionam alguns elementos enquanto 

a maior parte deles são compartilhados e reforçados entre as perspectivas. De qualquer forma, amplia-

se o escopo desses planos de estratégias e, no sentido em que propõe a Integralidade, a complexidade 

das próprias políticas e instrumentos é aumentada, distanciando-se da lógica linear entre causas e 

efeitos, riscos e medidas, e espelhando a complexidade intrínseca à questão climática, em especial 

nas cidades. Com o papel de destaque, com grandes expectativas lançadas sobre os processos de AS, 

ainda mais importante se faz avançar a compreensão sobre como os fenômenos sociopolíticos 
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mobilizados e promovidos nesses processos relacionam-se, na prática, com os elementos que 

compõem integralidade, CA e CT e resiliência evolucionária.  

2.2.5 Adaptação à mudança do clima em cidades 

A definição de cidades segue em debate, ainda sem critérios internacionais padronizados para 

identificar seus limites. Cidades podem ser definidas como os lugares onde grandes concentrações de 

pessoas habitam e trabalham, onde centros de governo, redes densas de comércio e transporte se 

localizam; podem ser descritas com base em suas fronteiras administrativas; e, ainda, a partir da noção 

de “aglomeração urbana”, que considera a área urbana contígua ou área construída para delimitá-las. 

A “área metropolitana” pode ser definida de acordo com o grau de interconexão econômica e social 

com áreas próximas, por meio de fluxos de pessoas, bens e recursos (UN, 2018: 1). 

As cidades ganham destaque nas agendas de mitigação e adaptação, não apenas pelo processo 

em curso de concentração das populações nos centros urbanos e pela acentuação de riscos 

socioambientais (Sulaiman, et al., 2019; Nobre, 2019), mas também devido à combinação de grande 

consumo de recursos naturais, produção de bens econômicos, concentração de fluxos sociais, 

políticos e econômicos, formando um caldeirão de situações extremas, conjunturas críticas e 

ecossistemas pulsantes para a transformações (Bulkeley et al., 2015; Castán Broto & Bulkeley, 2013). 

Ao mesmo tempo em que sistemas urbanos são altamente complexos e heterogêneos, eles configuram 

espaços particularmente propícios à experimentação e inovação (Bulkeley e Castán Broto 2013; 

Evans 2011; Chu et al., 2018).  

As cidades concentram mais da metade da população mundial (World Bank, 2020), são a fonte 

da maioria das emissões de GEE, condensam o consumo e a circulação de recursos e hospedam as 

mais abismais disparidades socioeconômicas (Bulkeley & Betsill, 2005; UN, 2018).  De acordo com 

o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2016) as vulnerabilidades mais prementes nas 

cidades derivam de fatores de ordem social, associados aos processos de ocupação desordenada do 

espaço e às desigualdades socioeconômicas. Problemas esses potencializados por eventos como 

inundações, deslizamentos de terra e ondas de calor; ainda, considerando que aproximadamente três 

quartos das grandes cidades do mundo estão localizadas em regiões costeiras (UN- Habitat, 2008), o 

aumento do nível do mar, a intensificação de ressacas e erosão costeira são ameaças crescentes às 

populações, ecossistemas e infraestruturas urbanas (MMA, 2015; PNMC, 2016).  
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2.2.5.1 Contexto urbano  

 Cidades são sistemas sociotécnicos-ambientais complexos e adaptativos, formados por 

estruturas e processos internos, e que podem ser compreendidos por suas propriedades de auto-

organização, arranjos e interações emergentes, dinâmicas imprevisíveis e não-lineares e padrões de 

mudanças abruptas (Constanza, et al., 1993; Davoudi, et al., 2013). Embora inseridas no sistema 

ecológico e marcadas por suas relações com os fluxos e recursos naturais locais, as áreas urbanas são 

‘ecossistemas dominados por humanos’, no sentido de maiores transformações derivam de 

consciência, organização, cultura e comportamentos humanos em relação às paisagens, 

infraestruturas e fenômenos biofísicos (Wolfram, 2016). Ao mesmo tempo em que formatam 

infraestruturas, ambientes construídos, estilos de vida e padrões de consumo locais, as cidades afetam 

redes e fluxos em escalas maiores, das quais dependem e as quais alimentam. 

O ‘urbano’ é assumido como categoria composta por características comuns às cidades que 

passaram por processos de rápido crescimento físico – em área e número de habitantes -, e econômico, 

e de globalização - marcada pela desvinculação dos fluxos de informação e recursos financeiros do 

território (Subirats & Blanco, 2009). Assim, dos sistemas urbanos emergem problemas complexos 

frente aos quais os formuladores de políticas e gestores públicos são demandados a arquitetar 

respostas não menos complexas; complexidade essa que deriva das dimensões e heterogeneidade 

assumidas pelas cidades e da magnitude e da quantidade dos conflitos reais e potenciais que se 

desenham nas relações entre humanos e não-humanos e se desdobram nas diferentes áreas e matérias 

das políticas públicas (Callon, 2004). 

Portanto, no contexto urbano é ainda mais importante e desafiadora a transversalização da 

agenda de adaptação nas demais agendas e a coordenação entre elas, além da articulação com políticas 

de outros níveis e escalas. Governança climática urbana pode ser definida como os meios (processos, 

procedimentos, canais) pelos quais atores públicos, privados e da sociedade civil e instituições 

articulam seus objetivos em relação à agenda de clima, exercendo suas influências e autoridades e 

gerenciando processos de planejamento e implementação de estratégias, planos e ações (Anguelovski 

& Carmin, 2011). Em outras palavras, governança climática urbana diz respeito ao grupo de 

mecanismos, variedade de processos em diferentes escalas, por meio dos quais múltiplos atores se 

envolvem nas tomadas de decisão relacionadas à redução de emissões de GEE e adaptação aos 

impactos da mudança do clima no contexto urbano (Boyd & Juhola, 2015).  

O destaque das cidades como unidade de análise nos campos de política, economia e 

desenvolvimento mobilizou o desdobramento e a consolidação de agendas locais de clima, em um 
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percurso próprio em relação à discussão global de políticas climáticas (Hughes, et al., 2018). 

Discursos sobre a mudança do clima em cidades surgiram em um contexto de poder concentrado em 

elites econômicas urbanas, apropriação neoliberal das abordagens de redes de governança 

descentralizada e o contínuo enfraquecimento do planejamento do setor público e dos atores públicos 

nos processos de tomada de decisão (Chu, et al., 2016; Himley, 2008; Leitner & Sheppard, 2002). 

Contexto esse conformado nas cidades europeias e norte-americanas a partir da reestruturação 

econômica pós-Segunda Guerra Mundial, marcada pela neoliberalização, que elevou o capital privado 

a principal força no desenho e implementação de políticas locais, refletindo-se no planejamento e n 

desenvolvimento espacial nas cidades (Harvey, 1989). Já nas cidades do chamado ‘Sul global’, 

processos de democratização desdobraram-se na atribuição ou devolução de poderes orçamentários, 

legislativos e sobre a infraestrutura para governos locais, os quais se defrontaram com déficits de 

capacidade e governança para a realização de tais poderes (Watson, 2009).  

Mesmo por processos históricos bastante diferentes, Hughes et al. (2018) apontam que as 

cidades contemporâneas do Norte e do Sul, em geral, são marcadas pela redução ou flexibilização 

dos limites e barreiras à acumulação de capital, por processos políticos enviesados pelo poder 

econômico e pelos reflexos dessas duas coisas nas paisagens, nos lugares e ocupação dos territórios 

(Hughes, et al., 2018). As vulnerabilidades de populações, comunidades, organizações e 

infraestruturas urbanas aos eventos climáticos derivam desse processo histórico e políticas e esforços 

de adaptação se inserem nesse contexto, defrontando-se com a concentração de poder econômico e 

político, processos decisórios cooptados por interesses privados e capacidades limitadas dos govenos 

locais, em especial nos pequenos e médios municípios.  

2.2.5.2 A agenda de mudança do clima nas cidades 

Multiplicam-se propostas de métodos e guias para adaptação e resiliência nas cidades com 

sobreposições e complementaridades nos escopos e recortes a que se aplicam 26 . Em meio à 

diversidade de conceitos trazidos 27 , torna-se difícil, por parte dos agentes públicos, escolher 

abordagem e método e adaptá-los a realidade local.  

Redes nacionais e internacionais vêm contribuindo para o desenho e avanço de agendas de 

adaptação em nível local. Ao mesmo tempo em que disponibilizam métodos e referências, promovem 

 
26 São exemplos a GreenClimateCities Methodology, voltada à integração de estratégias de redução das emissões de GEE (mitigação) 
aos esforços para redução de vulnerabilidades no planejamento de políticas públicas urbanas e a Green Building Decision Tool, para 
apoiar cidades na análise e decisão por edifícios verdes resilientes (ICLEI). 
27  Entre os conceitos, destacam-se “gestão de risco de desastres” (Guia Como Construir Cidades mais Resilientes, da ONU), 
“desenvolvimento sustentável” (UN-Habitat’s City Resilience Profiling Programme e Durban Adaptation Charter), “desenvolvimento 
resiliente” e soluções “climate-smart” e “ambientalmente sustentáveis” (Guia para Gestores Públicos, do ICLEI). 
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a troca de experiência e registram casos e boas práticas. No contexto internacional, são inúmeras as 

redes de cidades e governos locais voltadas ao aprendizado, aumento do poder de influência sobre as 

instâncias internacionais e nacionais e fortalecimento da capacidade de acesso a recursos (Dzebo e 

Stripple, 2015). Entre elas, destacam-se: C40 Cities, rede de megacidades da qual fazem parte 

Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo28; 100 Resilient Cities, que reconheceu experiências 

inovadoras lideradas pelas prefeituras de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador 29 ; Durban 

Adaptation Charter, com a qual 1052 governos locais estão comprometidos a liderar ações locais que 

apoiem as comunidades a lidar com riscos e reduzir vulnerabilidades, entre as quais a cidade de 

Mariana é a única brasileira30; e UN-Habitat’s City Resilience Profiling Programme, das Nações 

Unidas, com foco em planejamento e gestão urbanos resilientes, em fase de teste com 10 cidades, 

sendo nenhuma do Brasil31.  

No âmbito nacional, coalizões de governos de cidades fortalecem-se e reconhecem a 

adaptação à mudança do clima como uma das agendas prioritárias. No Brasil, é o caso do CB27, rede 

de secretários de meio ambiente das capitais brasileiras, que publicou em 2012 a Carta Rio pela 

Sustentabilidade32 em que é destacado o papel das cidades para avanço em adaptação. Em 2015 a 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM) lançou o Observatório dos Desastres Naturais com o 

objetivo de fortalecer a gestão de riscos de desastres (naturais e antropogênicos) por meio da 

concentração e publicação de informações e dados para os gestores municipais sobre desastres, 

planejamento local e recursos destinados à agenda33.  

A multiplicação e ampliação dessas redes refletem o amadurecimento da agenda e indicam a 

forte influência de organizações de apoio e financiamento nos objetivos e formatos adotados nos 

instrumentos de adaptação em nível local. É comum que as agendas de mudança do clima sejam 

atreladas à de cidades sustentáveis e que assuma o foco em modelos centrados na tecnologia adotando 

uma lista de medidas, consideradas boas práticas, inovações e soluções. Além disso, com o recorte 

de ‘cidades’, análises correm o risco de isolar o local de outras escalas em que se estende a governança 

de clima e temas relacionados (Bulkeley & Betsill, 2005).  

No Reino Unido, à medida que temas da sustentabilidade adentraram os processos de 

planejamento e as agendas de regeneração e desenvolvimento, ênfase vem sido conferida à criação 

 
28 http://www.c40.org/cities. Acesso em 28/07/2018. 
29 http://www.100resilientcities.org/cities#/-_/. Acesso em 28/07/2018. 
30 http://www.durbanadaptationcharter.org/signatories. Acesso em 28/07/2018. 
31 http://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/city-resilience-profiling-programme/. Acesso em 28/07/2018. 
32 Disponível em: http://www.kas.de/wf/doc/kas_31524-1522-5-30.pdf?120704185631. Acesso em 28/07/2018. 
33 http://www.desastres.cnm.org.br. Acesso em 28/07/018. 
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de ‘comunidades sustentáveis’, principalmente por meio da formação e apoio a parcerias com atores 

locais e à participação da sociedade civil em projetos prioritários de regeneração urbana (ODPM, 

2003). As autoridades locais do país vêm considerando a agenda climática em especial no 

planejamento do uso da terra e de transporte (Bulkeley & Betsill, 2005).  

Tanto os avanços e experiências exitosas lideradas pelos governos locais, que oferecem espaço 

para experimentação e integração da mudança do clima às diversas questões relevantes para os 

espaços e comunidades urbanas, quanto os entraves e dificuldades enfrentados não podem ser 

compreendidos de forma separada dos contextos políticos e econômicos mais amplos. Eles refletem 

construções discursivas e disputas mais amplas, que ocorrem em múltiplas instâncias para definir o 

que deve ser, contemplar e alcançar o ‘desenvolvimento urbano’ (Hajer, 1995).  

2.2.5.3 Soluções baseadas na natureza (SbN) 

As soluções baseadas na natureza (SbN) configuram uma categoria ampla de iniciativas 

sistêmicas e adaptadas ao contexto local que combinam recursos naturais, ecossistemas, sistemas 

sociotécnicos e conhecimento científico e empírico para resolver, de forma custo-efetiva, os desafios 

complexos vivenciados nos territórios. Tais soluções geram benefícios ambientais, sociais e 

econômicos e apoiam a construção de resiliência (EPRS, 2017). SbN são definidas como ações 

dinâmicas inspiradas e apoiadas pela natureza voltadas a “proteger, gerenciar sustentavelmente e 

restaurar ecossistemas naturais e modificados para responder a desafios da sociedade de maneira 

eficiente e adaptativa, provendo bem estar humano e benefícios à biodiversidade” (IUCN, 2016).  

Do lado das políticas e instituições, as SbN conectam diferentes áreas e agendas, temáticas e 

setoriais, como por exemplo redução de riscos de desastres, gestão dos recursos hídricos, energia e 

saúde. São, portanto, entendidas também como ferramenta em prol da transversalidade e integração 

entre níveis na gestão pública. Por isso é elemento central na EU2020 Strategy no papel de conector 

entre iniciativas, como as Innovation Union e Resource Efficient Europe, e políticas regionais, como 

os 7th Environment Action Programme e EU Energy Union.  

De áreas verdes urbanas e telhados verdes à restauração de matas ciliares de rios e formação 

de corredores verdes, as SbN geram múltiplos benefícios e cobenefícios ao ambiente urbano, 

incluindo: ar e água mais limpos, redução de ondas de calor, enchentes e desertificação urbana. 

Inúmeros estudos oferecem evidência empírica de que a redução de vulnerabilidades das áreas 

urbanas à mudança do clima pode ser alcançada por meio de SbN (Yu and Hien, 2006; Shashua-Bar 

et al., 2009; Cheng et al., 2010).  Tais iniciativas são associadas também a benefícios sociais, como 

coesão social, e psicológicos, como percepção de “auto-eficácia” nos esforços para melhorar 
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condições ambientais das localidades em que se vive (Demeuze et al., 2014), os quais resultariam em 

maior equidade social nos sistemas envolvidos. Tendo em vista diversos benefícios a grupos em 

diferentes escalas, as SbN propõem-se a usar a terra e o capital natural de forma mais eficiente do que 

abordagens setoriais tradicionais (EPRS, 2017). 

Por enriquecem as infraestruturas verdes e biodiversidade nas regiões urbanas e periurbanas, 

combinadas às edificações “cinzas”, as iniciativas compreendidas na categoria SbN são comumente 

tratadas sob a categoria “infraestrutura verde” (Naumann et al., 2010; Pauleit et al., 2011) e compõem, 

junto à infraestrutura tradicional, opções de empreendimentos que se voltam a oferecer respostas a 

problemas urbanos complexos. Exemplos disso são a restauração de áreas de mangue e a construção 

de barreiras físicas como duas opções para lidar com o aumento do nível do mar em cidades litorâneas. 

Sob a perspectiva da adaptação à mudança do clima, essas mesmas soluções, quando direcionadas à 

redução de impactos de vulnerabilidades – como no exemplo a restauração dos manguezais –, são 

categorizadas como adaptação baseada em ecossistemas (AbE).  

Entre os benefícios atribuídos à infraestrutura verde em cidades, está o conhecimento prático 

sobre mudança do clima e adaptação, gerado a partir do envolvimento com e o uso dessas soluções e 

o surgimento de novos arranjos entre grupos, instituições e recursos, os quais podem servir de modelo 

ou inspiração para outras iniciativas socioambientais (Demeuze et al., 2014). Destaca-se também na 

literatura sobre o tema a articulação entre conhecimento científico e tradicional que essas iniciativas 

promovem (Puppim de Oliveira et al., 2010) contribuindo para a composição da perspectiva 

transdisciplinar necessária às políticas públicas urbanas (Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats, 

2011).  

  Além disso, essas iniciativas fortaleceriam as capacidades e disposição para cooperação 

entre indivíduos e grupos sociais uma vez que eles experimentariam seus próprios poderes de 

transformação e os resultados positivos da atuação coletiva e da convivência social propiciados pela 

implementação e pelo uso de áreas verdes, parques, áreas de agricultura urbana, etc. Tais benefícios 

entendidos como sociais e psicológicos (James et al., 2009) traduzem-se em maior capacidade 

adaptativa em níveis individual e da comunidade com base na coesão social e em conhecimentos e 

experiências valiosos para o processo mais amplo de adaptação (Lertzman, 2012). No mais, estudos 

indicam que a interação social e as conexões entre indivíduos e grupos propiciadas pelos espaços 

verdes em áreas de alta densidade urbana beneficiam principalmente os grupos sociais mais 

vulneráveis, que possuem inserção e laços mais frágeis com coletivos e redes (Krasny and Tidball, 

2009; Kazmierczak, 2013 apud Demeuze et al., 2014).  



  

 

115 

Projetadas para gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos compartilhados entre as 

populações locais, as SbN apresentam inovações em seus modelos de governança, pautados por 

instâncias democráticas e ampliação dos canais de participação (Haase et al., 2017; Shih e Mabon, 

2017). No entanto, Sekulova e Anguelovski (2017) indicam que um grande número de estudos 

apresentam evidências de iniciativas que resultam em injustiça ambiental, na distribuição e acesso a 

espaços verdes. Nesse sentido, Perkins (2010) entende parques como uma versão de “ambientalismo 

positivo”, referindo-se ao uso instrumental desses espaços para pacificar insatisfações e amenizar 

disputas das populações direcionadas a questões nevráugicas do capitalismo nas cidades. Ainda, em 

relação à justiça distribucional, é comum que planejadores e gestores públicos falhem na consideração 

de aspectos culturais e interesses dos grupos residentes nas áreas em que as intervenções são 

implementadas, o que se desdobra em menor uso e efetividade em relação aos resultados almejados 

(Sekulova e Anguelovski, 2017).  

Processos partipativos e arranjos de governança destacam-se na discussão sobre o aspecto de 

justiça das SbN. Emilson e Ode Sang (2017) ressaltam que o envolvimento da população local no 

planejamento, desenho e na cogestão das iniciativas é elemento crucial para justiça ambiental, mas 

também para garantir a viabilidade e efetividade ds soluções. Técnicas de modelagem de cenários e 

impactos são sugeridas pelos autores como ferramenta para que processos colaborativos sejam 

possíveis inclusive a respeito dos elementos ténicos dos projetos. Mesmo assim, um risco iminente 

dos empreendimentos verdes e azuis é a gentrificação ambiental ou verde, já que mudanças drásticas 

na infraestrutura e nas relações comerciais locais podem concentrar benefícios nos atoes privados, 

como empresas e investidores do setor imobiliário (Wolch, et al., 2014; Grinspan et al., 2020). Haase 

et al. (2017) alertam que populações de baixa renda podem ser deslocadas ou excluídas de áreas da 

cidade pelo aumento de preços de habitação e especulação imobiliária nas redondezas de espaços 

verdes. Segundo os autores, faltam evidências de que SbN de fato promovam melhoria nas condições 

de vida e saúde dos cidadãos e grupos em situações de vulnerabilidade.  

Para lidar com esses riscos e traduzir justiça social nas SbN, Wolch et al. (2014) propõem 

uma estratégia que chamam de ‘verde o suficiente’. A proposta é de desenhar projetos de espaço de 

verde a partir das necessidades e desejos das comunidades, estes como espinha dorsal das 

intervenções ao invés de partir de elementos técnicos. A esse respeito, se destacam projetos de 

pequena escala que se espalham por cidades, pensadas de baixo para cima. Os elementos técnicos 

seguem importantes, por isso é necessária a colaboração entre governos, comunidades e academia; 

inclusive para que interesses de atores que concentram poder econômico e político possam ser 
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enfrentados (Haase, et al., 2017). A governança multiator se apresenta então como elemento 

fundamental desses projetos, assim como a integração entre conhecimentos locais e científicos, que 

permita a discussão aberta e clara sobre os trade-offs entre resultados ecológicos e sociais dos 

empreendimentos (Sekulova e Anguelovski, 2017). 

As iniciativas dispersas, organizadas de baixo para cima, como jardins urbanos, são 

entendidas, ainda, como solução frente às restruções orçamentárias dos governo locais. Se por um 

lado algumas dessas iniciativas são pensadas para promover mudanças radicais nas relações, por meio 

de culturas de participação e engajamento comunitário, e avançar em direção ao que se imagina como 

cidades mais sustentáveis, identifica-se o risco de que esses jardins e parques não se mantenham por 

meio da ação voluntária e, sem o envolvimento dos governos locais, aumentem a separação entre a 

política e sociedade civil. Além disso, Egusquiza et al. (2019) chamam a atenção para o fato de que 

SbN são direcionadas a lidar com problemas urbanos muito amplos e complexos, como adaptação à 

mudança do clima, que não podem ser resolvidos por meio de iniciativas e atores específicos. Assim, 

enquanto esses autores afirmam que soluções deveriam ser pensadas em redes de atores e 

empreendidas por meio de arranjos múltiplos de governança combinados, Grinspan et al. (2020) 

defendem que os governos locais devem estar em posição de liderança dos projetos de SbN para que 

possam garantir que as comunidades em situações de vulnerabilidade e benefícios sociais de longo 

prazo sejam priorizados em relação aos interesses econômicos de curto-prazo.  

 

São grandes as lacunas de informação relacionadas a: evidências empíricas que apoiem a 

prerrogativa de múltiplos benefícios gerados por SbN nas áreas urbanas, especialmente no que 

concerne à coesão social e à redução das desigualdades (Haase et al., 2017); e (ii) caraterísticas dos 

processos participativos de desenho e implementação dessas soluções (Sekulova & Anguelovski, 

2017). Brink et al. (2016) propõem as seguintes perguntas a serem exploradas no estudo de 

experiências de SbN: De onde e de quem partiu o movimento de empreender tal solução? Quem 

decide sobre suas características e por meio de quais processos? Quem desenha os processos? Quem 

se beneficia do processo e dos resultados? 

A partir do estudo de caso de Glasgow, esta pesquisa volta-se a estudar como redes de 

governança, incluindo parcerias e coalizões operam a partir do alinhamento do discurso e da 

convergência das políticas públicas em relação à importância e aos benefícios das SbN. Interessa 

averiguar como o fortalecimento dessas soluções e a emergência dessas redes reconfiguram as 

relações de poder e as interações em instâncias formais e informais. Para tanto, parte-se das 
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abordagens da AS e da Integralidade para a compreensão de como se dão os processos de 

participação, representação e influência dos grupos comunitários na concepção das iniciativas verdes-

azuis. 

2.2.6 Componentes de políticas públicas efetivas de adaptação 

A efetividade de uma política pública diz respeito ao alcance de mudanças esperadas em 

situações consideradas problemas, não como resultado de um único fator ou combinação de fatores, 

mas às relações entre eles e as variáveis em operação em um sistema. Em outras palavras, efetividade 

no campo das políticas públicas depende das relações entre o problema em foco e as características 

da política e seus instrumentos (Mayntz, 1983). Efetividade está diretamente ligada, assim, aos 

processos de formação da agenda, compreensão do problema e planejamento e implementação de 

políticas, instrumentos, programas e projetos capazes de alcançar resultados consistentes com os 

valores e interesses públicos (Sandfort & Moulton, 2015). Um programa ou projeto efetivo é definido 

por sua capacidade de induzir comportamentos e ações que desembocarão nas mudanças desejadas, 

a partir das interações entre os grupos-alvo, os agentes implementadores e a abordagem adotada e das 

propriedades intrínsecas à situação inicial, que se quer transformar (Mayntz, 1983). No que concerne 

a políticas de adaptação à mudança do clima, e à sua missão de reduzir impactos e riscos dos eventos 

climáticos, mostra-se fundamental portanto, compreender os fatores de vulnerabilidade e suas 

relações com características e dinâmicas de populações, ecossistemas e ambientes construídos.  

A AS e a noção de integralidade destacam, ambas, os seguintes componentes como 

necessários a políticas públicas efetivas frente a problemas complexos: participação diversa, ativa e 

integrada às tomadas de decisão, coordenação e facilitação dos processos políticos e sociais e 

produção e disseminação de conhecimentos científico e empírico combinados. Por seu lado, a AS 

pontua a importância da cogestão dos agentes não-governamentais e a Integralidade coloca em 

posição central a discussão sobre os modelos de governança, ressalta a necessária transversalidade 

sobre temas e setores da gestão pública e qualifica o conhecimento a ser produzido e aplicado ao 

planejamento e implementação dessas políticas como transdisciplinar. Sinergicamente, no esforço de 

aproximar a teoria e a abordagem da AS da prática de adaptação, o Instituto Internacional para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (IIED) propõe quatro dimensões transversais a serem promovidas 

continuamente, de forma combinada, para a construção de resiliência nos sistemas socioambientais: 

participação e mobilização; desenvolvimento de capacidades e coprodução de conhecimento; 
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reflexão contínua; e revisão de instituições, normas e práticas (Van Epp e Garside, 2014; Fisher et 

al., 2016).  

Para que as oportunidades de participação dos grupos mais vulneráveis sejam concretizadas 

importam procedimentos e práticas que promovam o enfrentamento das relações de poder 

estabelecidas e enrijecidas a partir de valores e hierarquias sociais, econômicos e políticos; por 

exemplo, estabelecendo outros processos de tomada de decisão que não por consenso e promovendo 

exercícios de reflexão sobre o funcionamento do grupo e a própria facilitação (Mabon et al., 2018). 

A discussão sobre os elementos determinantes à capacidade de iniciativas urbanas 

promoverem transformações sistêmicas e contribuírem efetivamente para a restauração e preservação 

de ecossistemas destaca: estrutura e arranjos de governança (Naumann et al., 2010; Puppim de 

Oliveira et al., 2010), papel de liderança e fomento à inovação em processos e práticas, comunidades 

de prática, sistemas de conhecimento e transdisciplinaridade e reflexividade (Wolfram, 2016). Sobre 

a liderança, Butler et al. (2016) apontam que pessoas, organizações, áreas, departamentos podem 

desempenhar esse papel e que é preciso que as atuais e potenciais lideranças sejam identificadas. 

Além disso, os departamentos e órgãos responsáveis pela agenda socioambiental em foco devem 

apoiar tais lideranças para que possam aproveitar oportunidades do processo político e conectar atores 

e grupos (boundary organisations); assim reduz-se o risco de rupturas e barreiras políticas 

paralisarem a agenda.  

Assume-se, assim, como categorias iniciais para a coleta e sistematização dos dados a fim de 

compreender os componentes - e suas características - necessários a políticas e instrumentos efetivos 

de adaptação e resiliência: governança, participação, facilitação, conhecimento, capacidades 

institucionais, e, como categorias transversais às demais, justiça social e reflexividade.   

2.2.6.1 Governança urbana multinível e multiator  

Segundo o programa das Nações Unidas UN-Habitat, a governança urbana efetiva é 

caracterizada como democrática e inclusiva, com visão de longo prazo e integrada, multiescala e 

multinível, territorial e conectada à era digital. De forma mais ampla, a governança das cidades 

significa a forma pela qual elas são desenhadas, planejadas e geridas e abarca os atores, instrumentos 

e processos que precisam estar em operação para isso (Puppim de Oliveira et al., 2010). É dentro e 

por meio de estruturas abrangentes de governança que uma diversidade de atores pode (ou não) 

participar de tomadas de decisão nos diferentes níveis e escalas do sistema sociotécnico urbano 

(Hooghe e Marks, 2003). Embora os governos locais desempenhem papel central na construção de 

capacidade adaptativa sistêmica e na arquitetura de respostas aos eventos climáticos - seja por 
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autorregulação, regulação, fornecimento de meios ou condições e ações facilitadoras -, a eficácia e 

abrangência de suas ações dependem do nível de reconhecimento alcançado no sistema sociotécnico 

e a capacidade dos governos de estender as iniciativas e programas pelas redes urbanas (Bulkeley et 

al, 2015).  

Portanto, discutir a governança climática urbana implica necessariamente contemplar uma 

variedade de atores e seus arranjos, que implantam, expandem e alteram políticas públicas por meio 

de ação pública, 'governando' a mudança climática 'além do estado' (Bulkeley e Schroeder, 2012). 

Em outras palavras, movimentos transformadores em direção a sistemas sociotécnicos de baixo 

carbono e resilientes respaldam-se em modelos participativos de governança capazes de integrar e 

reunir conhecimentos e capacidades complementares, divergentes e contestados e capacidades de 

atores diversos, do setor industrial às comunidades tradicionais (Dale et al., 2018). 

Se a governança urbana do clima requer noções mais amplas de política pública e governança, 

ela também vai além dos limites do município e requer uma perspectiva multinível de análise 

(Bulkeley, 2005; Hoogs e Marks, 2001), escapando de abordagens localizadas e atomizadas sobre 

'melhores práticas' de projetos específicos (Lovell et al., 2007). As redes transnacionais de atores 

municipais ilustram que: por meio delas, técnicas e normas são disseminadas e atores governamentais 

e não-governamentais colaboram e acessam esquemas de financiamento internacional. Por outro lado, 

as características materiais e sociopolíticas dos territórios urbanos ressignificam essas influências ao 

moldar infraestruturas locais, ambientes construídos, estilos de vida e padrões de consumo, 

realimentando práticas em escalas maiores (Wolfram, 2016). Uma abordagem multinível reconhece 

e se preocupa com o exercício político contextualizado que se desenrola na arena urbana, proveniente 

de uma rede policêntrica de atores e materiais inter-relacionados que alcança o território por meio de 

diversas formas de agência de indivíduos e organizações operando na cidade (Hodson e Marvin, 

2010). 

Dessa forma, a governança do clima urbano reflete e transforma as tendências político-

econômicas mais amplas da "fragmentação" da autoridade política e da neoliberalização econômica. 

É no território que os paradigmas globalizados representados nas "práticas mundanas" encontram os 

modos de vida materiais e os significados assumidos pela cidade; as intervenções urbanas lidam com 

a conjunção de vetores que se encaixam em um determinado equilíbrio de forças ou que promovem 

mudanças radicais incrementais, marginais ou disruptivas (Bulkeley et al., 2015).  

Considerando as características da agenda de adaptação – incerteza, complexidade, relação 

com diversos temas, escalas e atores – as estruturas e os processos de governança devem ser capazes 



  

 

120 

de promover tomadas de decisão que balanceiem uma diversidade interesses e valores, por vezes 

conflituosos, e, assim, capazes de encaminhar ações por meio de arranjos institucionais que permitam 

destravar tais conflitos, não necessariamente resolvê-los (Mabon et al., 2018; Adger et al., 2003).  

Sugere-se que a governança para adaptação seja estruturada partindo do diagnóstico sobre as 

competências necessárias aos processos de construção de resiliência sistêmica e das competênicas 

presentes nas instituições governamentais e não-governamentais atuantes em diferentes escalas do 

nível municipal e regional. É possível que as competências tenham que ser complementadas por 

parcerias e arranjos com instituições estaduais e federais para que as iniciativas de adaptação sejam 

efetivas em seus objetivos de curto, médio e longo prazos (Khan, 2013). Entende-se por competências 

no contexto da adaptação à mudança climática “configurações de poderes, conhecimentos, 

habilidades e atitudes” requeridas para o avanço da agenda (Mabon et al., 2018: 1). Incluem, portanto, 

os mandatos para as tomadas de decisão e o acesso e capacidade de direcionar recursos financeiros e 

não financeiros requeridos ao longo das fases das políticas de adaptação. 

Sendo necessariamente democrática e inclusiva, mas essencialmente participativa a 

governança para adaptação deve contar também com o mandato e os instrumentos para mobilizar e 

incentivar o engajamento de atores não-governamentais, incluindo a sociedade civil, e para coordenar 

as capacidades de cada organização e grupo social envolvido: “o ponto chave na estrutura de 

governança não é apenas a capacidade de organizações individuais, mas a força da coordenação entre 

elas” (Puppim de Oliveira et al., 2010: 7). Ainda, a governança ideal conecta diferentes níveis de 

governo, o que é um desafio para governos locais que possuem autoridade limitada sobre algumas 

questões urbanas às quais a redução de vulnerabilidades relaciona-se diretamente. A medida em que 

os órgãos responsáveis pela política conseguem interagir com os níveis estadual e federal, e até com 

o internacional, é determinante para sua capacidade de ação (Puppim de Oliveira, 2009). 

 Diante dessa complexidade gerada nessa governança multinível, multiescala e multiatores e 

setores, impõem-se a questão: como tomar decisões respaldadas no melhor cenário comum possível 

construído por meio das inter-relações entre tantas perspectivas e versões diferentes de realidades? 

(Grau-Solés, Íñiguez-Rueda, e Subirats (2011). Assumindo a perspectiva da teoria ator-rede (Latour, 

2005), é preciso que os atores e seus papéis sejam claramente definidos e que os fluxos de informação, 

espaços de diálogo e instâncias e regras para a tomada de decisão sejam desenhados com essa 

intenção; que as instâncias e processos já existentes em uso para outras políticas não sejam 

automaticamente assumidos, sem uma análise crítica, para as políticas voltadas à construção de 

resiliência.  
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Por um lado, os modelos de governança em rede respondem à necessidade de múltiplos canais 

de interação entre os grupos sociais e organizações, estabelecendo conexões verticais e horizontais 

antes inexistentes, e, por princípio, são abertas à entrada de novos atores – reconhecidas como 

inclusivas. Por outro, há possíveis problemas em torno da “qualidade democrática” desses arranjos 

de governança (Blanco, Castro e Grau, 2010; Leitner & Sheppard, 2002). A questão é o quanto os 

grupos sociais mais vulneráveis de fato participam das tomadas de decisão determinantes à 

formulação e implementação das políticas; o importante papel de coordenação e facilitação desses 

grupos não é capaz de abarcar a rede toda, que assume uma dinâmica própria. Ainda, uma vez 

adentrando as redes, os movimentos de resistência e organizações de oposição aos interesses 

dominantes podem perder autonomia e se enfraquecer.  

No mais, a ideia de consenso deve ser desafiada e contornada com outros direcionamentos 

para lidar com conflitos e interesses divergentes. As referências sobre AS apontam para a dinâmica 

de construção de soluções coletivas, alguns autores ressaltam a importância do conflito, mas o 

encaminhamento vai no sentido de sua superação e das tomadas de decisão e ação supostamente 

capazes de contemplar as necessidades e os interesses do coletivo. O alerta que se faz é sobre a 

possibilidade dessa dinâmica promover a exclusão ou marginalização dos atores mais críticos e o 

desequilíbrio na influência exercida pelos atores que detém mais recursos (Geddes, 2006; Davies, 

2007, 2008; Ranciere, 2001; Swyingedouw, 2007, apud Blanco, Castro, e Grau, 2010).  

Outra tensão é a estabelecida entre a formalização e institucionalização dos canais de 

comunicação e instâncias de participação e o cuidado para que os espaços informais não sejam 

solapados. Blanco, Castro e Grau (2010) indicam que a institucionalização é importante para garantir 

oportunidades de participação, como aconteceu com os Padrões Regulatórios para Participação em 

Barcelona. Mas também que os espaços informais, como os movimentos de classe, podem ser com 

isso enfraquecidos e, assim o que trazem de contribuição para a participação diversa e equitativa: a 

autonomia – respaldada na independência financeiro-econômica – e a capacidade de mobilização das 

visões mais críticas. 

No contexto da AS, Pelling e High (2005) também destacam a importância dos espaços de 

interação – troca de informações e colaboração - que ficam à “sombra” dos sistemas formais. O 

desenho ou reformulação da governança para o planejamento e implementação de políticas urbanas 

de adaptação deve mapear também esses espaços e buscar que sejam preservados sem interferência 

de processos e da facilitação institucionais. Em relação aos arranjos voltados à AS, envolvendo 

comunidades de prática, formada por pares, e boundary organisations (Campos, Baraka e Orsato, 
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2016), mostram-se necessárias estruturas de governança com uma ampla base horizontal em rede e 

instâncias de facilitação e coordenação articuladas, que sigam diretrizes e adotem práticas e 

procedimentos comuns. Sobre isso, os conflitos devem ser privilegiados pela facilitação, 

evidenciados e colocados abertamente no centro da discussão e da reflexão; o processo coletivo então 

deve ser o de negociação em torno das versões de realidade priorizadas em tal momento e das que 

são deixadas de lado ao menos por um tempo (Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats, 2011). Ainda, 

mais importantes que modelos normativos, para as oportunidades de participação democrática fazem 

diferença os elementos empíricos sobre arquitetura, procedimentos e forma como eventos internos e 

externos são absorvidos nos processos e arranjos de governança (permeabilidade, flexibilidade e 

capacidade de resposta da estrutura). São “os elementos empíricos variáveis que precisam ser 

investigados” em cada caso (Blanco, Castro e Grau, 2010: 3).  

 Tal afirmação aplica-se contundentemente às instâncias de participação, as quais podem 

existir formalmente e podem até oferecer oportunidades equitativas para uma ampla diversidade de 

atores, mas se as visões, interesses e propostas não chegarem às tomadas de decisão – das operacionais 

às estratégicas – tratar-se-á da tão comum participação pró-forma voltada a uma legitimação formal 

de instrumentos e medidas. No outro extremo, a cogestão é instaurada quando as decisões são 

tomadas, implementadas e monitoradas por todos os interessados em fazê-lo – ao adentrar e se 

aprofundar nas instâncias e estruturas de governança de iniciativas e instituições, a AS pode culminar 

na cogestão de alguns componentes das políticas. O resultado é a responsabilização e o 

empoderamento dos grupos sobre os processos de adaptação e seus resultados (Cash et al., 2006). A 

cogestão é um elemento da governança potencializador do terceiro ciclo que aprendizagem em que o 

sistema social “aprende a aprender” e respostas criativas e específicas podem ser dadas às ameaças e 

aos eventos estressores (Pelling e High, 2005). 

 Por fim, ressalta-se que a partir da lógica ‘holística’ de lidar com a complexidade das questões 

presentes no contexto urbano, para a qual a participação e o conhecimento são componentes chave, 

recoloca-se a posição dos modelos de governança: não mais como premissa à qual o processo político 

deva se moldar, mas sim como espaços e formatos a serem propostos, construídos e reconstruídos 

com base nas características do sistema sociotécnico e de suas configurações ao longo do processo. 

Por exemplo, mesmo que a cogestão não esteja presente de início na estrutura de governança, com o 

amadurecimento do processo participativo pode encontrar espaço para se constituir em algumas 

instâncias. 
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2.2.6.2 Participação diversa, ativa e efetiva 

A participação dos agentes governamentais e não-governamentais nos processos de 

planejamento e implementação de estratégias, planos e iniciativas de adaptação é elemento crucial na 

abordagem de Aprendizagem Social (AS), e também à noção de Integralidade de políticas púbicas. 

Webler et al. (1995), por exemplo, entendem os arranjos participativos em processos de AS como a 

base para que um coletivo de indivíduos agindo pelos seus próprios interesses se torne uma 

‘comunidade’ em torno de propósitos comuns. Para Pahl-Wostl e Hare (2004), processos de gestão 

participativa têm desdobramentos de caráter técnico e de natureza relacional, que retroalimentam as 

estruturas de governança e aumentam o poder de influência do coletivo nos objetivos e intervenções. 

Blanco, Castro e Grau (2010) e Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats (2011) qualificam a 

participação democrática, inclusiva e equitativa, pilar para a integralidade das políticas públicas, antes 

de mais nada como participação cidadã. 

 Ainda, na literatura sobre capacidades para mudanças transformadoras em cidades a 

participação também se apresenta como axioma. Wolfram (2016) indica que para o fortalecimento 

das capacidades nos níveis da comunidade, cidade e sociedade é fundamental garantir participação e, 

assim, criar relações e instituições que propiciem um entendimento amplo sobre os sistemas em que 

se atua, como base para a ‘auto-organização’. A colaboração em arenas de tomadas de decisão e a 

formação de redes fortes e permanentes entre governos, cidadãos e empresas, com abertura 

permanente para a inclusão de novos participantes, voltadas ao desenho e implementação de políticas 

são colocadas pelo autor como condições para o fortalecimento de CA. Tompkins et al. (2020), 

discutindo o processo de adaptação como potencial gerador ou propulsor de mudanças sistêmicas nas 

organizações e, assim, de ‘transições sociais’, também identificam a participação em grupos de 

discussão e redes como elementos indispensáveis ao avanço em relação a CA nos sistemas 

sociotécnicos urbanos. Defende-se, ainda, que um modelo não hierárquico de interação deve ser 

formado para que os diferentes atores colaborem por meio de relações horizontais, em processos de 

AS, para a formulação e implementação de políticas (Pahl-Wostl et al., 2007; Wildemeersch, 2009). 

 Nessa linha, a revisão de normas e práticas, tanto individuais quanto organizacionais e 

societais, poderiam emergir de processos de AS em que instâncias e estruturas de governança, valores 

e dinâmicas culturais seriam revistos, culminando em práticas mais democráticas ou de cogestão, com 

a participação ativa de todos os atores interessados, rebalanceando as relações de poder (Cash et al., 

2006). No entanto, se a própria participação ativa e efetiva – capaz de influenciar as tomadas de 

decisão – se depara com a barreira de relações de poder internalizadas nas estruturas e processos 
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institucionais, e se mostra desafiadora em relação aos paradigmas em vigor no desenho de políticas 

públicas (Fisher et al., 2016), uma questão não resolvida é o que vem antes: a revisão de práticas, 

instâncias e modelos para que interações horizontais, diversas e inclusivas possam de fato se dar, ou 

processos de AS, que dependem da participação assim caracterizada, a desdobrarem-se nessa revisão. 

Tompkins et al. (2010) apontam que trabalhos voltados a identificar as condições para adaptação 

transformadora em cidades enfocam aprendizagem contínua e participação enquanto deixam de 

explorar o contexto político mais amplo e outras agendas que, articuladas, impulsionam ou impedem 

mudanças.  

 Assim, há abordagens normativas e românticas sobre participação encontradas em referências 

que não se propõem a entrar a fundo nos processos sociopolíticos e culturais, objetivos e subjetivos, 

envolvidos - no sentido de que se assume como determinação a promoção de processos participativos 

que reúnam visões e conhecimentos diversos para que resiliência e capacidade adaptativa sistêmicas 

sejam alcançadas. Porém, em fontes que assumem a perspectiva da agência-estrutura para estudar 

processos de adaptação e transição apreende-se uma visão crítica sobre a participação. Paterson et al. 

(2017) chamam a atenção para as interações assimétricas entre atores a partir das estruturas 

sociopolíticas limitantes. Nesse sentido, Dale et al. (2018) ressaltam que a participação para 

mudanças transformadoras em direção a sistemas socioambientais resilientes depende de modelos de 

governança capazes de incluir e integrar conhecimentos e visões complementares, divergentes e 

contestados, com oportunidades equilibradas de participação, do setor industrial a comunidades 

tradicionais. Para Thi Hong Phuong et al. (2017), a construção de tais modelos de governança 

demanda esforços prévios de fortalecimento de capacidades institucionais junto aos atores em posição 

mais frágil, de menor poder, nas relações sociopolíticas, para que espaços de participação sejam 

ocupados e ampliados. 

Pode-se pensar a participação em pelo menos três dimensões: normativa, instrumental e 

substantiva. A primeira relaciona-se aos efeitos e impactos da mudança do clima e das políticas 

voltadas à adaptação na vida cotidiana dos cidadãos; as percepções sobre esses efeitos e impactos 

precisam ser considerados nos processos e decisões sobre o que são respostas e ações de adaptação 

apropriadas. Instrumentalmente, a participação confere legitimidade às decisões e resulta em apoio 

social frente a situações desafiadoras e tomadas de decisão difíceis. A dimensão substantiva configura 

o entendimento de que o envolvimento de uma gama ampla de visões e conhecimentos nos processos 

de planejamento e tomada de decisão gera, em primeiro lugar, objetivos mais aderentes às realidades 

e também resultados melhores (Mabon et al., 2018).   
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A dimensão normativa abarca também uma perspectiva ético-democrática que assume que 

todos os atores que são afetados por decisões gerenciais devem ter a oportunidade de participar 

ativamente das tomadas de decisão (Pahl-Wostl et al., 2007). Assumindo princípios de equidade e 

justiça social, torna-se fundamental que as vozes das partes em posições de menor poder de influência 

sejam ouvidas (Renn et al., 1995). 

 A instrumentalidade de processos participativos é identificada nas abordagens de AS e 

Integralidade também no que diz respeito a recursos públicos insuficientes para a implementação das 

políticas urbanas (Blanco, Castro e Grau, 2010). Pahl-Wostl et al. (2007) destacam uma abordagem 

pragmática sobre a necessária participação dos atores diversos, das informações de que dispõem, de 

suas perspectivas e colaboração, para que questões complexas possam ser assumidas e trabalhadas na 

gestão pública, em especial diante do arrocho orçamentário que torna inviável a gestão tradicional 

pautada por instrumentos de comando e controle. Ainda segundo os autores, ao mesmo tempo em que 

possibilitam novas estratégias gerenciais, decisões coletivas levam a uma maior aceitação das 

decisões e ações pelos atores envolvidos, dos quais também dependem a implementação e 

manutenção de intervenções voltadas tanto à adaptação quanto ao desenvolvimento local sustentável.  

No contexto de soluções baseadas na natureza (SbN), Sekulova e Anguelovski (2017) 

reconhecem que a valorização ou contestação das intervenções nos bairros, pelas comunidades locais, 

depende da participação dos cidadãos na concepção e implementação das soluções, ao mesmo tempo 

em que este elemento recebe pouca atenção na literatura sobre adaptação baseada em ecossistemas 

(AbE) e infraestrutura verde e, quando discutido, é comum que se parta de uma visão sobre cidadãos 

e grupos sociais locais como uma massa homogênea (Pauleit et al., 2017).  

No que concerne à dimensão substantiva, é por meio da participação diversa e contínua que a 

composição do melhor cenário possível comum (Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats, 2011) e o 

“aprender a aprender” (Bateson, 2000) podem se dar. Para tanto, desafia-se o tempo da política 

institucional: de um lado, cronogramas para alcance de metas nos prazos de mandatos de governo; de 

outro, o processo de construção social e subjetivo necessário (Latour, 2004). Ainda, o poder da 

participação está na diversidade e, assim, no confronto entre percepções divergentes e no 

posicionamento a partir de situações concretas - como oposição às abstratas diretrizes gerais. Isso 

significa reconhecer a complexidade irredutível e incontrolável e lidar com as incertezas por meio de 

experiências práticas (Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats, 2011), o que vai no sentido contrário do 

pressuposto da racionalidade, do exercício de reduzir e fatiar temas e riscos e dos projetos 

curtoprazistas que regem a gestão pública (Secchi, 2010).  
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Como apontam Eriksen et al. (2008), não faltam evidências de que as opções de adaptação 

disponíveis e consideradas em determinado momento são, invariavelmente, consequência de decisões 

tomadas tempos antes em relação a investimentos e alocação de recursos com consequências de longo 

prazo, que privilegiaram grupos específicos em detrimento dos interesses dos demais. São estes 

mesmos grupos que seguem com menor poder de influência nas esferas públicas e privadas para obter 

benefícios dos investimentos em adaptação (Ribot, 2013). Ancora-se nesse entendimento a 

provocação pela inversão da lógica em que se pensa participação: em vez de fortalecer a participação 

de grupos em situações de vulnerabilidade nos processos de adaptação desenhados pelos atores em 

posições de poder, propõe-se que os próprios processos, fluxos, etapas, regras e procedimentos sejam 

coproduzidos junto a esses grupos (Manuel-Navarrete, 2013). 

Aplicando a inversão à abordagem da AS, as comunidades de práticas, elemento central para 

processos de aprendizagem social (Lave, 1991; Wenger et al., 2002), passam a ser não apenas o lócus 

para trocas e construção coletiva, mas um objeto em si de processos de cocriação. De qualquer 

maneira, o reconhecimento entre os participantes como pares, o contínuo esforço de engajamento 

mútuo e de fortalecimento da confiança e do respeito entre si não são triviais (Pelling & High, 2005) 

e não podem ser considerados premissas do processo coletivo ou consequência natural de instâncias 

criadas para serem participativas.  

Blanco, Castro e Grau (2010) e Grau-Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats (2011) apontam a 

participação como demanda do cidadão “mais consciente de suas necessidades específicas” (p. 10). 

Tais demandas por participação e consciência sobre necessidades são uma questão não resolvida na 

agenda de mudança do clima levando-se em conta os desiguais acessos à informação sobre o tema e 

as barreiras ao entendimento do que ele representa para os diferentes modos de vida presentes nas 

cidades. Entende-se que a demanda por participação se encontra reprimida entre os grupos mais 

vulneráveis e que, portanto, faz-se necessário o fomento deliberado à participação como componente 

das políticas urbanas de adaptação. 

Além de institucionalizar a participação, e os meios para tal, como parte da governança das 

políticas públicas urbanas, é necessário o fortalecimento da coesão social entre os grupos (Blanco, 

Castro e Grau, 2010). O envolvimento de organizações comunitárias não garante a participação 

cidadã de fato no processo. A AS também relaciona a participação efetiva à qualidade do ‘capital 

social’ na medida em que ele implica os conteúdos subjetivos e objetivos aos quais cada parte tem 

acesso, bem como a oportunidade de influenciar valores e sentidos legitimados pelos grupos sociais 

(Pelling e High, 2005). Se o uso do termo ‘capital social’ não está isento de contestação a respeito de 
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sua capacidade de abarcar a complexidade das interações e relações sociopolíticas que permeiam e 

conformam desiguais CA (Eriksen et al., 2015; Pelling & High, 2005; Christopher et al., 2016), a 

proximidade, quantidade e qualidade dessas relações, combinadas ao acesso a recursos – técnicos, 

tecnológicos e financeiros – estão indiscutivelmente imbricadas ao engajamento e à participação nas 

questões e na ação públicas (Adger, 2003; Bremer et al., 2019; Wolfram, 2016; Pahl-Wostl et al., 

2997; Revi et al., 2014).  

Para os agentes públicos importa mapear e entender as conexões entre indivíduos e grupos, a 

fim de identificar como potencializar a circulação e distribuição de informações, conhecimento e 

outros recursos como ponto de partida, etapa prévia ao planejamento e à formulação de políticas de 

adaptação e resiliência. Importa também mapear as relações dos atores com o tema - os interesses e 

experiências acumuladas no tema são os principais mobilizadores da participação (Cundill et al., 

2014) - e entender as condições sociomateriais para a participação (Callon, 2004). 

2.2.6.3 Facilitação e coordenação  

O papel do facilitador nos processos de AS é amplamente discutido na literatura (Scholz, 

Dewulf e Pahl-Wostl, 2013; Gundel et al., 2013; Fisher e Garside, 2016; Van Epp et al., 2016; 

Campos, Barakat e Orsato, 2016). Logo a princípio, é esperado que seja capaz de constituir um 

ambiente convidativo à expressão e à escuta das diversas vozes e de guiar o processo de formação de 

grupo ancorado em propósitos claros e dotados de sentido para todos os participantes.  

Com incumbências diversas e desafiadoras, a facilitação tem a missão primordial de promover 

a participação de todos os atores envolvidos, oferecendo oportunidades equitativas para expressão de 

interesses e visões e para influência das tomadas de decisão, e de mantê-la contínua ao longo do 

processo. Outros atores atribuem à facilitação a promoção de inovação por meio de conhecimento 

compartilhado, visão crítica e reflexividade (Mabon et al., 2018; Wolfram, 2016). Ainda, a facilitação 

deve estabelecer as relações entre a política ou iniciativa em foco e outras medidas sociais e setoriais 

que compõem a agenda de redução de pobreza e vulnerabilidades – transversalidade – (Klein, 2010; 

Mabon et al., 2018) a fim de garantir a coerência entre elas e evidenciar a ligação direta entre 

adaptação e “desenvolvimento” (Mabon e Shih, 2018).  

Para a integralidade das políticas públicas, devem ser facilitados processos de negociação 

entre versões das realidades, compostas por interesses, necessidades e ideações, e também por 

associações materiais, físicas e técnicas em torno das questões colocadas (Marres, 2007 apud Grau-

Solés et al., 2011). Por essa perspectiva não há um ponto de chegada para os processos coletivos, mas 



  

 

128 

um acordo em constante revisão em que algumas versões são mantidas e transformadas, e outras 

temporariamente deixadas de lado.  

Ao curso desse processo dialógico, os processos participativos devem ser entendidos como 

dinâmica política e as técnicas de facilitação devem se aplicar a dar voz a realidades que até então 

permaneciam na sombra ou foram deliberadamente descartadas. A missão da facilitação volta-se a 

oferecer igualdade de condições para as diferentes visões sobre as diversas camadas de realidade que 

compõem os fenômenos urbanos em processo contínuo de negociação do mundo comum. A política 

é, nesse sentido, definida por Latour (2002) como “a progressiva composição de um mundo comum” 

(p.74) por meio da distribuição de papéis e funções a humanos e não-humanos em arranjos 

provisionais, sempre em movimento.  

Para a construção e revisão contínuas desse mundo comum, é necessário um processo ativo e 

contínuo de engajamento mútuo, reforço da confiança e do respeito entre as partes envolvidas e de 

esforço pela transparência em relação a atividades, informações e tomadas de decisão (Pelling e High, 

2005). Esse é outro foco do trabalho de facilitação, de forma combinada à função de coordenação da 

política como um todo e de suas etapas. 

As comunidades de prática são idealmente espaços permanentes de participação em que as 

fases do processo da política encontram-se e misturam-se: uma vez formuladas medidas para 

concretização de um plano de adaptação, por exemplo, o processo de implementação deve seguir 

encontrando nessas instâncias interação, troca de experiências e, ao mesmo tempo, de reflexão, 

avaliação e reformulação das medidas de adaptação. Tais comunidades podem ser entendidas como 

parte das “comunidades híbridas” estudadas por Callon (2003), nas quais os atores não-humanos 

desempenham papel crucial e devem ser entendidos como participantes ativos das ações e processos 

cognitivos dos atores humanos.  

O processo de AS respalda-se em dinâmicas objetiva e subjetiva que caminham juntas, como 

parte de um único movimento; ambas conduzidas por “instrumentos e outros artefatos que fazem 

parte do sistema cognitivo” (Callon, 2004). Portanto, faz-se indispensável que a facilitação considere 

a distribuição, acesso e forma de uso desses artefatos, não-humanos, na escolha dos métodos, 

procedimentos e práticas para as interações.  

Essa compreensão parece sutil, mas é transformadora da forma de analisar e fazer políticas 

públicas, especialmente em contextos marcados por grandes desigualdades socioeconômicas, como 

é o caso dos centros urbanos brasileiros. Evita-se leituras da realidade como a automática atribuição 



  

 

129 

do baixo nível de participação de um grupo à falta de interesse ou de ações com sentidos divergentes 

à deliberada intenção de boicote de determinada política. 

Embora não diretamente trabalhados pela teoria da AS, os elementos não-humanos 

influenciam diretamente as possibilidades de participação ao longo do processo, tanto em formato 

quanto em frequência e qualidade. Por exemplo, por meio de conferências on-line e webinars capazes 

de manter os grupos em contato e funcionais para consultas pontuais e atualizações. Por outro lado, 

funcionam apenas para os atores com acesso à internet. Os elementos não-humanos são relevantes 

também para o acesso, tradução e circulação de informação nos grupos e entre eles. Estão à serviço 

dessa outra função a ser exercida ao longo do processo de facilitação: identificar as necessidades de 

conhecimento e compartilhar conhecimento, especialmente de base científica com o grupo.  

Outros papéis a serem desempenhados por representantes de organizações governamentais e 

não-governamentais envolvidos no processo, com os quais a facilitação deve estar integrada, são: 

coordenação, que faz o papel de gestor do processo como um todo, acompanhando e garantindo a 

implementação do plano de trabalho; técnico, que garante a conexão com a pesquisa e produção de 

conhecimento atualizado e acurado ao longo de todo o processo; e secretário ou relator dos encontros, 

que apoia o facilitador na organização das reuniões, sistematiza os pontos de vista, debates e acordos 

e compartilha os materiais posteriormente (Scholz, Dewulf e Wostl, 2013; entrevistas com atores-

referência, 2017). 

São diversas as referências usadas pelos facilitadores como fontes de métodos e atividades34 

para promover a conexão entre os participantes, fomentar a participação e propiciar a troca de 

conhecimento. O contexto específico de cada comunidade, incluindo as barreiras sociotécnicas, 

sociais e políticas para a participação, precisam ser considerados para a escolha dos métodos e 

atividades a serem aplicados: não há fórmula a ser seguida, mas cuidados e diretrizes tanto para a 

escolha quanto procedimentos e práticas para a condução das atividades. Esse será um foco da 

pesquisa de campo nas iniciativas que serão estudadas no Reino Unido e no Brasil na tentativa de 

 
34  A publicação “Metodologias Participativas, Elaboração e Gestão de Projetos” do WWF é uma referência para 
planejamento participativo, disponível em: https://www.wwf.org.br/?45322/Metodologias-Participativas-Elaboracao-e-
Gestao-de-Projetos. Já a publicação “Participação e Diálogo Efetivos para um Desenvolvimento Compatível com o 
Clima” do CDKN mostra ferramentas e exemplos para planejamento participativo em projetos relacionados à mudança 
do clima. Disponível em espanhol em: https://crclatam.net/documentos/publicaciones/2-guia-dialogo-efectivo-con-el-
clima-final/file.html. O “Guia para Parcerias Multi-Stakeholder” apresenta diversas metodologias para atividades que 
envolvem múltiplos atores e promovem trocas de experiências, além de atividades de reflexão. Disponível em inglês em: 
http://www.mspguide.org/.  A organização Engajamundo criou sua própria metodologia para formar jovens em todo o 
Brasil utilizando-se de linguagem baseada nas experiências e vivências dos próprios jovens que trabalham na organização, 
jogos e atividades mão-na-massa. Mais informações a respeito estão disponíveis em: http://www.engajamundo.org. 
Acesso em 12/03/2012.  
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estabelecer relações entre tais métodos, atividades, procedimentos e práticas e as categorias de 

participação e produção e disseminação de conhecimento.  

2.2.6.4 Produção e circulação de conhecimento  

Entre os recursos em circulação e disponíveis de forma desigual, em fluxos desbalanceados e 

com trechos marcados pela descontinuidade, destaca-se o conhecimento. Entendido como informação 

organizada de forma a prover orientação e indicar ação (Ackoff, 1999), o conhecimento tem função 

relevante na contínua negociação entre versões de realidades, visões e interesses que compõem a 

dinâmica das políticas urbanas.  

Em um processo de AS, o conhecimento obtido e construído entre pares a partir das interações 

sociais é complementar a instrumentos formais de formulação e  

implementação de políticas, como os planos de adaptação e sistemas de informação. Além disso, a 

compreensão de determinado assunto é por vezes mais eficaz e profunda em uma interação dentro de 

uma comunidade de prática do que em capacitações feitas por especialistas externos (Joiner, 1989; 

Elwyn et al, 2001 apud Pelling e High, 2005). O aprendizado deve fluir em todas as direções e, na 

presença de um instrutor, este também aprende com o grupo (Fisher et al., 2016). 

Nos papéis de coordenadores e facilitadores dos processos de planejamento e implementação 

de políticas e instrumentos territoriais, os gestores públicos e equipes técnicas precisam ter a 

competência de acessar, sintetizar e aplicar conhecimentos relevantes relacionados aos efeitos da 

mudança do clima no território, eficácia das potenciais medidas de adaptação a partir de outras 

experiências e bases históricas e sobre as características do contexto local (Mabon et al., 2018). O 

desafio em relação ao conhecimento, no entanto, está principalmente em interpretá-lo e aplicá-lo a 

partir do pensamento sistêmico, isto é, considerando as conexões e interdependências entre os 

problemas e potencialidades do território e articulando conhecimento científico e empírico de 

diferentes campos e disciplinas a fim de compreender e lidar com a realidade complexa (Wiek et al., 

2011).  

Nesse sentido, a perspectiva da integralidade das políticas públicas indica que a produção, 

circulação e aplicação do conhecimento deve se dar de forma transdisciplinar, confrontando as visões 

construídas pelas disciplinas com as realidades que se mostram no mundo cotidiano. Segundo Grau-

Solés, Íñiguez-Rueda e Subirats (2011), a contribuição da pesquisa científica é garantir o despontar 

de novos candidatos a compor o mundo habitável coletivo, novas possíveis versões e explicações da 

realidade, acrescentando incertezas e dúvidas em relação ao que está posto. Nesse exercício, a 
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democratização da ciência deve se dar pela aplicação direta às negociações entre grupos 

socioeconômicos, como instrumento para democratização da política.  

O papel da pesquisa é então criar possibilidades concretas para a emersão de novas versões 

acerca do objeto em estudo, promovendo mudanças ontológicas, nas próprias disciplinas envolvidas 

e em suas relações, e também nas relações entre objetos e sujeitos. Abandona-se a noção de 

conhecimento como input ao processo, como recurso, e assume-se sua atuação como sujeito político 

capaz de dar vida a novas formas de agência. A pesquisa é entendida como performativa na medida 

em que constrói realidades sociomateriais, propõe relações concretas entre grupos de humanos e não-

humanos. Além disso, o conhecimento é o canal para a efetiva experimentação dos cenários 

construídos coletivamente, tidos como viáveis e habitáveis.  

Novamente os atores não-humanos, e especialmente seus acessos e formas de uso, merecem 

atenção. As tecnologias definem a forma como o conhecimento é gerado e acessado e assim também 

o próprio conteúdo produzido e as interpretações possíveis aos diferentes grupos. Portanto, tanto a 

circulação quanto a produção de conhecimento, componentes essenciais dos processos de AS, são 

materiais e moldados pela tecnologia (Callon, 2004).  

A abordagem da AS atribui as tradução e conexão do conhecimento aos atores e instrumentos 

– elementos humanos e não-humanos – que atuam como knowledge brokers e boundary 

organisations. O primeiro papel tem por objetivo levar o conhecimento para diferentes realidades de 

forma inteligível, e o segundo, já antes mencionado, refere-se à conexão entre comunidades de prática 

e outros grupos para potencializar a ação coletiva; ambos papéis podem ser desempenhados por 

indivíduos, organizações ou mesmo objetos, como documentos e materiais de comunicação (Callon, 

2004). Assim, tais atores humanos e não-humanos fazem a intermediação entre grupos, arenas, níveis 

e escalas, construindo pontes pelas quais transitam informações, entendimentos e visões a respeito de 

temas ou situações (Cash et al., 2006).  

2.2.6.5 Capacidades institucionais 

Um grupo de autores volta-se às capacidades institucionais necessárias à condução de 

políticas socioambientais urbanas efetivas, mais especificamente às competências requeridas 

(Luederitz et al., 2017; Wiek et al. 2013; Wolfram, 2016). Mabon et al. (2018) propõem cinco grupos 

de competências: atuação política e liderança para que possa ser construída uma visão compartilhada 

sobre objetivos, metas e resultados; governança, processos e capacidade para desenhar e implementar 

os caminhos que levam ao cenário futuro desejado;  sistematização e utilização de conhecimento 
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sobre sistemas sociais e naturais; facilitação da colaboração intersetorial e interorganizacional; 

inserção nos processos e institucionalização de critérios e valores de ética e justiça.  

Tais competências podem ser sintetizadas como mandatos, recursos, conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários aos órgãos responsáveis pelas políticas para que esses cinco cursos 

de ação possam ser efetivados. Estão incluídos recursos tecnológicos e financeiros, assim como a 

habilidade de captar e alocar recursos dos níveis global e nacional para as iniciativas regionais e 

locais. Puppim de Oliveira et al. (2013) destacam o acesso a informação e a experiência acumulada 

no desenvolvimento e implementação de soluções bem-sucedidas.  

A dimensão da composição ideal de capacidades institucionais choca-se com a realidade de 

escassez de recursos financeiros, tecnológicos, informacionais, limitação de conhecimentos e 

tamanho das equipes dos órgãos municipais. Coloca-se a questão de como desenvolver as capacidades 

institucionais nas esferas de governo local, mas principalmente de como compor o arranjo 

institucional que disponha, de forma articulada, dessas capacidades. Volta-se à importância das 

parcerias e do engajamento de outros órgãos de governo e organizações não-governamentais que 

atuem nos níveis municipal, estadual e federal (Khan, 2013). Dessa forma, a diversidade institucional 

é uma característica positiva nos arranjos institucionais formados para planejamento, implementação 

e operação de iniciativas de políticas urbanas de adaptação; apesar de implicar maior complexidade 

à estrutura e aos processos de governança, a diversidade setorial, temática e de formas de atuação das 

organizações envolvidas aumenta as chances de que as diferentes competências requeridas estejam 

disponíveis.  

Compõem também as capacidades institucionais regulações demandadas normas capazes de 

respaldar a implementação da política e de seus instrumentos uma vez que estabelecem e atribuem 

papéis e responsabilidades, definem obrigações e os desdobramentos caso não cumpridas, 

determinam incentivos aos comportamentos esperados e aportam critérios para priorização de 

objetivos e ações. Recomenda-se que as regulações e normas aplicadas à política e a seus 

componentes sejam revisitadas a fim de garantir que o processo de colaboração e coprodução de 

conhecimento e soluções envolvendo atores do setor privado resultem em benefícios públicos e não 

sejam apropriados e retidos como bens de mercado (Mabon et al., 2018).  

2.2.6.6 Categorias transversais: reflexividade e justiça  

Duas categorias devem ser observadas e analisadas transversalmente, junto a cada uma das 

apresentadas anteriormente: a reflexão contínua dos atores envolvidos sobre o processo, 

especialmente sobre sua governança, a participação em curso, a produção, aplicação e circulação do 
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conhecimento e as capacidades institucionais requeridas e disponíveis; e o caráter de justiça com 

respeito aos cidadãos e grupos sociais interessados e impactados pela política e pelas iniciativas em 

foco.    

A reflexividade é o exercício contínuo de reflexão nas esferas individual e coletiva sobre o 

processo, os objetivos assumidos e resultados encontrados, com atenção aos potenciais ajustes. 

Voltam-se não apenas a melhorar e corrigir o rumo do planejamento e da implementação das 

iniciativas, mas também a desafiar e desmontar “núcleos de verdade” assumidos e replicados, por 

vezes, sem questionamento (Peck et al., 2011); por exemplo, a premissa de que oportunidades iguais 

de participação são suficientes para garantir o caráter de justiça da política. 

Processos de AS envolvem reflexão contínua sobre ações que estão sendo implementadas, 

gerando aprendizados sobre os efeitos e consequências de atividades, e evidências emergentes sobre 

mudança do clima a serem incorporadas nos planos de trabalho, permitindo melhorar os resultados 

ao longo do processo. Momentos contínuos de reflexão podem também incentivar tomadas de decisão 

com visão de longo prazo em complemento às urgências do curto prazo, além de apoiar as partes 

envolvidas na construção de confiança e no aperfeiçoamento de ações para ciclos subsequentes de 

tomada de decisões (Fisher et al., 2016).  

A reflexão inclui o questionamento que vai além das ações específicas, podendo desafiar as 

premissas, as normas e os paradigmas em que se baseiam as ações. Por isso a reflexividade conecta-

se diretamente com os ciclos de aprendizagem da AS, especialmente com o ciclo triplo de 

aprendizagem (Flood e Romm, 1996), que pode desembocar em transformações nas atividades, 

normas e até mesmo nas estruturas institucionais.  

No ciclo simples, a reflexão é sobre "Estamos fazendo as coisas de maneira correta?" e então 

pode-se melhorar a efetividade das rotinas e ações existentes; no ciclo duplo, acontece a reflexão 

sobre "Estamos fazendo as coisas certas?", que deve resultar na reformulação do problema, das 

premissas e dos objetivos; finalmente, no ciclo triplo, reflete-se sobre "Como decidimos o que é 

certo?". Por compreender reflexão profunda sobre as bases dos sistemas sociais e dos 

comportamentos e ações individuais e coletivos, o ciclo triplo de aprendizagem inaugura o “aprender 

a aprender”: a capacidade de refletir continuamente a partir de novas informações ou eventos sobre 

premissas assumidas, sobre o que fazer e como fazer. Essa é a base para fortalecer a capacidade 

adaptativa sustentada ao longo do tempo nos sistemas socioambientais (Pelling e High, 2005), e por 

isso a reflexividade é categoria fundamental à análise. 
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A noção de justiça é composta por três dimensões: a distribucional refere-se à forma como os 

benefícios e perdas são distribuídos nos territórios e entre grupos sociais; a procedimental configura-

se nas oportunidades de participação e influência das tomadas de decisão; e a epistêmica volta-se aos 

conhecimentos e atuações que são possíveis às pessoas e aos grupos para formularem e solucionarem 

problemas (Mabon et al., 2015; Mabon et al., 2018). Para que seja possível trabalhar o caráter de 

justiça em cada etapa do processo, é fundamental que se compreendam os potenciais impactos e as 

situações de vulnerabilidade, incluindo seus componentes estruturais e conjunturais (Filgueira, 2011; 

De León, 2016). Importa também averiguar o quão equitativos são o acesso e uso dos ativos criados 

para adaptação (por exemplo, infraestrutura e serviços ecossistêmicos).
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Foi empreendida uma pesquisa qualitativa por meio de estudo de caso único em profundidade 

com o objetivo de compreender um fenômeno sociopolítico e cultural complexo: a configuração e a 

implementação de políticas públicas de adaptação à mudança do clima e resiliência em cidades 

(Flyvbjerg, 2006; Eisenhardt, 1989; Yin, 2008). Esse método de pesquisa qualitativa se mostra 

apropriado para investigar em profundidade um fenômeno contemporâneo enquanto ele ainda 

acontece, imerso na vida real, cujas fronteiras em relação ao contexto não podem ser claramente 

traçadas (Yin, 2009), portanto para o entendimento e descrição de como os acontecimentos se 

sucedem e se conectam a determinado contexto sociopolítico (Ragin e Becker, 1992; Stake, 1985 

apud Puppim de Oliveira, 2009). Assim, o método é indicado para lidar com unidades de análise 

contexto-dependentes, complexas e que envolvem sujeitos coletivos, como sistemas de atores, 

organizações e comunidades (Adolphus, 2020), e para explorar “o que aconteceu”, “como” e “por 

que” frente a processos complexos em que a pesquisadora não tem controle sobre os eventos (Yin, 

1984), tampouco os manipula, como acontece nesta pesquisa.  

A fim de explorar como componentes das políticas públicas se relacionam (propiciam, 

impulsionam ou limitam) processos de AS em curso no sistema sociotécnico, adotou-se uma 

abordagem holística (Gummerson, 2007) para o estudo do caso de uma cidade, combinada ao estudo 

de programas e projetos implementados ou em curso na cidade, relevantes para a compreensão de 

elementos, práticas, procedimentos e papéis que contribuem para ou dificultam o fortalecimento de 

CA e resiliência junto a grupos sociais e comunidades em situações de vulnerabilidade. Entre esses 

programas e projetos, dois tiveram suas experiências estudadas em maior profundidade.  Assim, 

combina-se a abordagem holística com o estudo de experiências inseridas no caso mais amplo em 

estudo (embedded design) (Eisenhardt, 1989; Frohlich et al., 2002) por meio de um conjunto de 

técnicas para o levantamento e análise dos dados qualitativos. Não houve a intenção de estabelecer 

relações de causa e efeito e diretas ou de isolar acontecimentos para explicar suas influências na 

qualidade do processo, mas sim compor um panorama sistêmico partindo das múltiplas relações entre 

eles, sabendo-as particulares de cada processo.  

Partindo da abordagem da Aprendizagem Social (AS), a pesquisa assumiu como objetivos: (i) 

identificar componentes das políticas e de seus instrumentos em vigor na região de uma cidade que 

se mostram relevantes para a promoção de processos de AS entre setores e atores interessados e 

relevantes para a redução de vulnerabilidades e fortalecimento de resiliência nos sistemas 
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sociotécnicos urbanos; (ii) estabelecer relações entre esses componentes objetivos e fenômenos 

subjetivos em que se ancora a AS como fenômeno que se desenvolve nas interconexões entre 

processos cognitivos, experienciais e sensíveis, nas esferas individual, organizacional e social, 

propiciados, fomentados ou dificultados por componentes objetivos do planejamento e 

implementação das políticas; e (iii) compreender se esses processos de aprendizagem, uma vez 

ancorados em componentes das políticas relacionadas a adaptação e resiliência, alcançam grupos 

sociais em situações de vulnerabilidade nos bairros e comunidades urbanos a partir das perspectivas 

de capacidades adaptativas (CA) e justiça social, e que elementos institucionais, práticas e 

procedimentos importaram para isso. Diante desses objetivos, são três os objetos da pesquisa: (i) 

políticas públicas e seus instrumentos formulados nos níveis de governo nacional, regional e local 

que incidem nos territórios urbanos com o objetivo de reduzir riscos e promover resiliência frente à 

mudança do clima; (ii) intervenções e projetos que traduzem essas políticas e seus instrumentos em 

ações concretas nos bairros e comunidades; e (iii) as características e componentes desses projetos e 

intervenções percebidos como relevantes pelos atores envolvidos para o fortalecimento de CA e 

resiliência nos territórios urbanos em foco.  

Assim, o desenho metodológico volta-se à compreensão de “como as coisas evoluem ao longo 

do tempo e por que evoluem dessa maneira” (Langley, 1999 apud Tello-Rozas, Pozzebon e Mailhot, 

2015, p. 9) tanto sob o aspecto da dinâmica de produção social das decisões e acontecimentos quanto 

de seus sentidos intersubjetivos. Trata-se, portanto, de um estudo de caso explicativo (Yin, 2009) que 

parte de proposições encontradas na literatura de AS e os articula com as abordagens de integralidade 

de convergência de políticas públicas para caracterizar instrumentos e ações liderados por governos 

para adaptação e resiliência e analisa, integra e complementa essas proposições à luz das experiências 

em curso em uma cidade. Portanto, o estudo de caso se dedica à descrição e ao entendimento de 

processos sociopolíticos e culturais de forma articulada aos conceitos e categorias encontrados à 

literatura e adiciona a ela elementos institucionais, procedimentos e práticas que se mostraram 

centrais nas experiências estudadas. Não há a pretensão de generalização dos processos descritos, 

mas sim de tangibilizar as abordagens encontradas na literatura com tais elementos e práticas a serem 

garantidas, por formuladores de políticas e gestores públicos, ao longo do ciclo de políticas públicas 

de adaptação e resiliência, em especial na fase de planejamento e desenho dos instrumentos e projetos 

e de sua inserção nos Planos Plurianuais (PPA) e nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA).   
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Nesse sentido, foi adotado um conjunto de estratégias e técnicas para a coleta, sistematização e 

análise dos dados (Saunders, Lewis e Thornhill, 2007), compondo uma “caixa de ferramentas” 

(Collier, 1993), aplicada ao estudo de caso em quatro etapas, após a revisão inicial da literatura: (i) 

exploratória – análise documental e entrevistas com atores-referência no Reino Unido; (ii) análise de 

contexto e identificação de projetos e intervenções relevantes – mapeamento e estudo de políticas 

públicas e instrumentos relevantes para adaptação e resiliência na Escócia e na região da cidade de 

Glasgow e entrevistas com atores-chave com atuação em níveis nacional, regional e local; (iii) 

mapeamento dos processos de AS em curso e identificação dos projetos e intervenções relevantes – 

entrevistas com atores-chave e observação direta em eventos; e (iv) estudo de projetos e intervenções 

relevantes para o fortalecimento de CA e resiliência em bairros e comunidades – entrevistas com 

atores-chave de diferentes setores envolvidos nesses projetos e intervenções e observação direta em 

eventos. O Quadro 1 apresenta a matriz de amarração da pesquisa (Telles, 2001), articulando modelo, 

objetivos, questões e técnicas de coleta de dados.  

 

 

 
Quadro 1. Matriz de amarração desta pesquisa 

Fonte : autoria própria com base em Telles (2001) 
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A matriz de amarração pesquisa deixa claro que as questões em foco abarcam múltiplas 

unidades de análise (Gerring and McDermott, 2007). Para explorar tais questões de pesquisa, 

empreende-se uma combinação de etapas e técnicas de levantamento e análise dos dados, a partir de 

fontes secundárias e primárias.  

Embora a revisão da literatura se destaque na etapa exploratória, ela foi complementada nas 

duas etapas seguintes, bem como na fase de análise dos dados. Partiu-se da literatura sobre adaptação 

à mudança do clima em cidades e AS na primeira etapa para a identificação das categorias a serem 

exploradas, testadas e complementadas nas entrevistas com atores-chave no Reino Unido. O resultado 

dessa etapa foi aplicado à seleção da cidade para o estudo de caso; uma vez selecionada, seguiu-se a 

análise de contexto e a identificação das experiências a serem estudadas, fase em que foi integrada à 

revisão da literatura a perspectiva da convergência de políticas públicas, considerando a relevância 

do fenômeno de convergência para o caso em foco. Já na fase seguinte, de investigação de projetos e 

intervenções em bairros e comunidades, foi ressaltada a importância da abordagem da integralidade 

de políticas públicas urbanas e dos conceitos de transição urbana e resiliência evolucionária, o que 

requereu o retorno à literatura. Assim, como representado na Figura 2, o processo de construção da 

base teórica, processo que respalda o estudo de caso (Cepeda e Martin, 2005), se deu ao longo da 

pesquisa, em diálogo com os fatos e narrativas encontrados na análise documental, nas entrevistas e 

observação direta em eventos, em um processo cíclico de identificação de conceitos e categorias, 

coleta de dados, complemento da teoria e assim por diante.  
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3.1 Coleta, análise de dados e definições em cada etapa da pesquisa  

3.1.1 Etapa exploratória: identificação e teste de conceitos e categorias analíticas iniciais  

A revisão da literatura na primeira etapa da pesquisa foi do tipo narrativa e desenvolveu-se 

em torno das perspectivas e conceitos relacionados à adaptação em cidades e da abordagem da AS, 

sua aplicação a políticas públicas de adaptação e governança climática. Desse primeiro esforço de 

revisão da literatura, apreendeu-se as seguintes categorias analíticas que se repetem e são 

reconhecidas como centrais em processos de aprendizagem social em torno de problemas 

 

 
 

Figura 2. Ciclos de pesquisa – abordagens teórico-conceituais, levantamento e análise de dados 
Fonte: autoria própria a partir do ciclo de pesquisa e frameworks conceituais de Cepeda e Martin (2005: 861)    
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socioambientais complexos e mais especificamente adaptação em cidades:  comunidades de prática 

(CdP), participação, cogestão, boundary organisations, papéis de facilitação e de coordenação.  

A fim de explorar e testar como essas categorias se mostravam presentes, eram aplicadas e 

desenvolvidas e se relacionavam em experiências envolvendo processos de aprendizagem para 

adaptação à mudança do clima, foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas com representantes 

de sete organizações em atuação na agenda de adaptação no Reino Unido em diferentes escalas. A 

opção por entrevistar atores do Reino Unido se deu pelas seguintes razões:  

• Amplo quadro institucional de políticas e instrumentos para adaptação à mudança do clima 

no país, que conta com um sistema de políticas e instrumentos relacionados à mudança do 

clima, abrangendo mitigação e adaptação e instituindo a integração com outros setores, que 

perpassa os diferentes níveis de governo e atribui mandatos e responsabilidades claros para 

os atores em cada um deles;   

• Papel central desempenhado pelos órgãos e agências de governos locais, junto a 

organizações da sociedade civil, academia e empresas, para a construção de resiliência e o 

alcance dos objetivos estabelecidos no National Adaptation Programme (NAP);  

• Relevância da produção acadêmica sobre AS e a aplicação prática desta abordagem no país, 

que envolve algumas das principais referências utilizadas na revisão da literatura deste 

trabalho;  

• Acesso a documentos e atores-chave da agenda de adaptação no país por meio do Projeto 

AdaptaClima35, no qual a pesquisadora atuou como coordenadora técnica pelo Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP (FGVces) entre 2016 e 2018, com a 

participação de 65 atores envolvidos em políticas e projetos de adaptação no Brasil e no 

Reino Unido. 

Destaca-se que os arranjos institucionais estabelecidos no Reino Unido para promover 

adaptação à mudança no país interessa, em especial, à pesquisa, dada a relevância atribuída aos 

governos subnacionais e ao aparato criado para oferecer suporte para que órgãos e agências desses 

entes possam desempenhar os papéis e responsabilidades a eles conferidos. Além disso, é marcante 

 
35 O Projeto foi coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, financiado pelo Fundo Newton via Conselho 
Britânico e implementado por FGVces e Instituto Internacional para Meio Ambiente e Desenvolvimento (IIED na sigla 
em inglês), e resultou na Plataforma AdaptaClima, uma plataforma online de conhecimento em adaptação que responde 
a uma das metas do primeiro objetivo (expansão e disseminação do conhecimento) do Plano Nacional de Adaptação 
(PNA). A AdaptaClima é coordenada pelo MMA e pode ser acessada em: http://adaptaclima.mma.gov.br/. Acesso em 
11/12/2020. 
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o reconhecimento de que políticas e instrumentos de adaptação dependem do envolvimento dos 

diversos setores, sociedade civil, academia e empresas, para a efetiva implementação, requerendo a 

arquitetura de parcerias, redes e coalizões. 

O esforço empreendido pelo governo do Reino Unido desde o início dos anos 2000, a partir 

de pressões da União Europeia, é por integrar adaptação em todos os componentes do sistema de 

planejamento, estabelecendo, por exemplo, que as Regional Spacial Strategies devem considerar a 

adaptação à mudança do clima com visão de longo prazo (Ministry of Housing, Communities and 

Local Government, 2019). Para que o tema alcance os níveis subnacionais de governo, seus 

instrumentos de planejamento, assim como os demais setores, a estratégia do Reino Unido ancorou-

se em redes criadas por meio do UK Climate Impacts Programme (Tompkins et al, 2010). Assim, foi 

adotada explicitamente a estratégia de transversalização e descentralização da agenda, o que também 

é uma intenção no Brasil, reconhecendo a relevância dos governos estaduais e municipais e dos 

diversos setores para a implementação do Plano Nacional de Adaptação (MMA, 2016).  

 Com o setor público liderando a formação, desenho e implementação da agenda de adaptação 

no Reino Unido, as ações são desenhadas do nível local para o nacional, portanto combinando 

estratégias top-down com instrumentos e iniciativas bottom-up. Para tanto, os governos vêm 

desempenhando as funções de prover informações, circular conhecimento e fortalecer CA junto a 

setores e atores relevantes e interessados, em um caminho mais voltado ao aumento de resiliência do 

que à gestão de riscos específicos (Tompkins et al., 2010).  

De qualquer maneira, a produção de dados científicos foi um foco de investimento pesado no 

Reino Unido por meio de pesquisas sobre potenciais impactos da mudança do clima ao largo do 

território e do estabelecimento, em 1997, do UK Climate Impacts Programme (UKCIP), com a missão 

de fornecer informações climáticas, em formato e linguagem acessíveis, para tomadores de decisão 

(West & Gawith, 2005). A partir dos anos 2000, o foco do UKCIP passou de avaliação de impactos 

para a redução de vulnerabilidades e vinha atuando junto a departamentos governamentais e 

organizações do setor privado e da sociedade civil para o planejamento de adaptação, formando 

parcerias entre essas pontas e publicando ferramentas de apoio, além da produção de cenários de 

mudança do clima (Tompkins et al., 2010). 

O marco inaugural do sistema de políticas públicas voltadas à adaptação à mudança do clima 

no Reino Unido foi o Climate Change Act, estabelecido em 2008, que cobrindo as agendas de 

mitigação e adaptação, delineia o quadro de políticas públicas para a promoção de ações de adaptação 

no país. O primeiro National Adaptation Programme (NAP) foi publicado em 2013 e apresenta a 



  

 

142 

estratégia para lidar com os riscos e oportunidades derivados da mudança do clima reconhecendo 

governos subnacionais, empresas e sociedade civil como atores fundamentais (DEFRA, 2015). Com 

base nisso, o governo nacional, por meio da DEFRA e da Environment Agency, trabalhou junto aos 

governos locais promovendo capacitação, oferecendo suporte técnico e garantindo o acesso a 

informações e ferramentas, como a estudos regionais por setor36 (DEFRA, 2015). A formação de 

redes foi uma estratégia importante para o alcance amplo do NAP e para a mobilização de atores não-

governamentais; a Climate Local é uma iniciativa da Local Government Association com o apoio da 

Environmental Agency e implementada por meio de uma rede de parceiros distribuídos pelo país 

(Climate UK). 

No entanto, autores como West e Gawith (2005) e Sorrell (2003) apontam que alguns grupos 

sociais não foram efetivamente incluídos nos esforços de articulação e apoio para o planejamento de 

adaptação empreendidos pelo UKCIP, em especial as organizações locais da sociedade civil e de base 

comunitária, além de alguns setores da economia.  

Essa trajetória, com papel central dos agentes governamentais, o destaque para as ações e 

envolvimento ativo dos atores em nível local, e a dificuldade em trabalhar com organizações da 

sociedade civil que atuam em pequena escala próximas a comunidades em situações mais críticas de 

vulnerabilidade, resultam em um cenário aderente aos objetivos e interesses da pesquisa. 

3.1.1.1 Coleta de dados  

As organizações que tiveram representantes entrevistados na fase exploratória da pesquisa 

foram identificadas a partir de um mapeamento com base em critérios de relevância e influência na 

agenda e da identificação de processos coletivos que, a partir de uma avaliação inicial, apresentaram 

evidências de aproximação às características da AS estudadas na literatura. Esse mapeamento se deu 

por meio de pesquisa documental, em relatórios de projetos relacionados a adaptação e AS, 

documentos e posts encontrados na plataforma We Adapt37 e por meio de consultas aos 14 parceiros 

do Reino Unido e Europa envolvidos no Projeto AdaptaClima38. Mapeadas nove organizações, foram 

 
36 Por exemplo, o Climate Change Partnerships é uma iniciativa que envolve organizações da sociedade civil, setoriais e 
instituições de pesquisa na produção de pacotes de informações sobre os riscos e oportunidades mais relevantes para cada 
setor na localidade em que atuam (DEFRA, 2015). O UK Climate Impacts Programme (UKCIP) desenvolveu uma série 
de estudos regionais disponíveis online (http://www.ukcip.org.uk/case-studies/. Acesso em 19/07/2018). 
37 Plataforma online colaborativa sobre adaptação à mudança do clima e temas diretamente relacionados, desenvolvida e 
mantida pelo Stockholm Environment Institute (SEI) em parceria com sete parceiros, entre os quais IIED, Climate & 
Development Knowledge Network e Oxfam. A WeAdapt pode ser acessada em: weadapt.org. Visitada em 11/12/2020.  
38  São eles: 2020 Climate Group, Adaptaton Scotland/Sniffer, Climate Challenge Fund, Climate and Development 
Knowledge Network (CDKN), Climate Knowledge Brokers Group (CKBG), Climate UK/London Climate Change 
Partnership, ClimateXChange, Environment Agency, Environmental Change Institute at Oxford, Grantham Institute, 
Institute of Development Studies, Royal Botanic Gardens Edinburgh, UK Climate Impacts Programme (UKCIP), We 
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contatados os profissionais que desempenhavam papéis de coordenação e facilitação dos processos 

coletivos nas experiências identificadas como AS. Dessas nove, sete se propuseram a participar das 

entrevistas semiestruturadas, sendo que do IIED foram dois os entrevistados. Assim, as entrevistas 

foram realizadas com representantes das seguintes organizações: UKCIP, IMC Worldwide, 

International Institute of Environment and Development (dois representantes), London Climate 

Change Partnership, Sniffer/Adaptation Scotland, 2020 Climate Group, Institute of Development 

Studies e CKB Group.  

 As entrevistas voltaram-se a elucidar a questão “como a AS está acontecendo na prática?” e 

foram realizadas com base em um roteiro com seis perguntas abertas, a partir das quais outras 

contribuições foram adicionadas e outros pontos de interesse puderam ser explorados pela 

pesquisadora. O instrumento usado nas entrevistas encontra-se no Anexo 1, e abarca perguntas a 

respeito de: definições de AS assumidas pela organização; elementos da AS arquitetados e incluídos 

explicitamente nos projetos; ciclos de aprendizagem observados; descrição do processo em si a partir 

de uma retomada cronológica dos fatos e acontecimentos; principais papéis desempenhados para 

promover e apoiar os processos de aprendizagem; ferramentas e instrumentos aplicados; e desafios 

enfrentados. Com duração entre uma hora e uma hora e meia, as entrevistas aconteceram via 

plataforma on-line e foram gravadas para posterior transcrição e sistematização.  
 

3.1.1.2 Sistematização e análise  

As respostas e comentários levantados nas entrevistas foram sistematizados em uma matriz 

cruzando as organizações (horizontal) com os objetos das seis perguntas (vertical) e outros elementos 

foram adicionados à medida em que apareceram. A matriz permitiu identificar as visões, elementos 

e percepções comuns, sinérgicos e dissonantes entre os entrevistados. Em linhas gerais, as definições 

e perspectivas a respeito dos processos de AS se aproximam dos conceitos e componentes 

encontrados na literatura sobre a abordagem da AS e são entendidos como importantes, ou mesmo 

essenciais, para que os objetivos dos projetos, relacionados a fortalecimento de CA, desenho e 

implementação de medidas e soluções coletivas para adaptação, fossem alcançados. Eles são 

relacionados ao empoderamento e comprometimento de indivíduos em processos coletivos capazes 

de produzir conhecimento compartilhado necessário para lidar com a complexidade do tema.   

 
Adapt. Entre eles, alguns relataram experiências em processos de aprendizagem social para adaptação à mudança do 
clima e foram entrevistados na fase exploratória da pesquisa.  
 



  

 

144 

O Quadro 2 sintetiza os achados a partir das oito entrevistas, incluindo duas categorias 

incorporadas à pesquisa: a abordagem territorial, destacada em cinco das oito entrevistas, colocadas 

em prática por meio, por exemplo, de placed based approaches, as quais ganharam destaque mais à 

frente no caso estudado; e a reflexividade como elemento a ser promovido transversalmente aos 

processos de AS e que a partir do estudo de caso se revelou uma característica a ser incorporada aos 

arranjos de governança para adaptação e resiliência. Por outro lado, a cogestão, elemento encontrado 

na literatura como potencial desdobramento da participação efetiva traduzida na governança, se 

mostrou distante da prática das organizações e de seus projetos.  

 

Elementos da 
AS 

Atores do Reino Unido – 8 entrevistas 
(Como a aprendizagem social vem acontecendo na prática?) 

Percepções 
sobre a AS  

A abordagem da AS: ajuda os gestores e equipes a lidarem com as características 
desafiadoras da adaptação antecipatória (AACC), possibilita o aprendizado a partir 
das informações disponíveis, por meio da interação social, e permite que se perceba 
a diversidade de respostas possíveis a um dado problema. 
Ponto de divergência: se é possível que a AS seja promovida e mediada por atores 
e organizações de fora do sistema; para alguns essa terceira parte é necessária, para 
outros o processo deve ser totalmente apropriado pelo grupo e conduzido 
coletivamente. 

Ciclos de 
aprendizagem 

Ciclos mencionados: primeiro - reflexão normativa; segundo - melhor abordagem, 
sistemas, valores e paradigmas; terceiro - aprender a aprender. 
Os segundo e terceiro ciclos são considerados cruciais para a ação antecipatória, 
baseada em projeções. 

Comunidades 
de prática (CdP) 

Relevância: a AS se apoia, em todos os casos, sobre os processos sociais de troca e 
construção de conhecimento dentro de um grupo que se encontra com frequência 
por um período significativo. 
Caracterizadas por: dinâmica peer-to-peer; indivíduos que reconhecem os outros 
como pares e identificarem problemas em comum; espaço convidativo para 
manifestação genuína; e inúmeras reuniões presenciais frequentes. 
Com dinâmicas semelhantes de trabalho, os grupos reconhecidos como CdP 
recebem nomes diferentes, de comitês temáticos e setoriais, câmeras técnicas a 
grupos de trabalho em geral. 
Divergência: se deve surgir organicamente ou pode ser organizada por um ator 
externo.  

Abordagem 
territorial 

A maioria das iniciativas assumiu os padrões e limites geográficos em suas 
configurações. 
Em alguns casos, uma noção ampla de território é adotada e reforçada por meio da 
reflexão sobre o contexto. 

Participação Transversal e fundamental em todas as experiências e a todas as etapas das 
iniciativas. Requer: capacitação; incentivos para as pessoas participarem; fluxos e 
processos de baixo para cima (bottom-up) previstos na estrutura da governança. 

Cogestão Não explicitamente mencionada como parte das iniciativas lideradas. 
Esforços voltados a engajamento, capacitação, empoderamento e responsabilização 
são comuns às narrativas, mas não desembocam na cogestão de empreendimentos, 
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Elementos da 
AS 

Atores do Reino Unido – 8 entrevistas 
(Como a aprendizagem social vem acontecendo na prática?) 
projetos ou organizações. 

Boundary 
organisations 

Percepção de que as lacunas de informação poderiam ser superadas integrando 
diferentes plataformas/iniciativas.  
Organizações locais da sociedade civil vistas como conectores, em posição de 
disseminar o conhecimento no sistema social.  
Divergência: sobre se deve ser papel dos agentes de governo garantir as conexões 
entre plataformas, projetos e ações de adaptação. 

Ferramentas e 
procedimentos 

Principais teorias base: pensamento sistêmico (system thinking) e teoria da 
mudança. 
Abordagens: baseada em processos e baseada em locais (process based e place 
based approach). 
Procedimentos: reuniões peer-to-peer; sessões setoriais; momentos frequentes de 
compartilhamento e atualização sobre as experiências individuais; presenciais, tanto 
quanto possível, e sessões online; atividades lúdicas voltadas a fomentar a 
cooperação; incentivos para o engajamento e sua continuidade; esforços para 
conectar os processos a políticas públicas. 
Ferramentas: dinâmicas de compartilhamento de experiências e cocriação de 
soluções; monitoramento e avaliação participativos; meios visuais e interativos; 
facilitação artística e contação de histórias. 

Papéis 
desempenhados 

Facilitador: garante os princípios de escuta, estimula envolvimento e contribuições 
de todos os participantes e mantém a energia do grupo. 
Coordenador: convoca o grupo, organiza as reuniões, garante os insumos 
necessários e observa os resultados e impactos do processo. 
“Sistematizador”: capta a essência e sintetiza a discussão, consolida cada passo 
explicitando o aprendizado e como isso acontece. 
Técnico: indica o caminho a seguir com base em pesquisas, responde a perguntas 
relacionadas a conteúdo e apoia a tomada de decisões. 
Mobilizador: apoia o engajamento inicial e sustenta-o provocando e estimulando o 
grupo. 
Comitê gestor: toma principais decisões, mantém o grupo conectado com o contexto 
mais amplo. 

Elementos 
transversais 

Processo orientado para a decisão e cientificamente informado. 
Reconhecimento e valorização do conhecimento tradicional local. 
Tradução de informação científica e adaptação de informação à realidade específica. 
Promoção de: transparência e respeito às diversas perspectivas e interesses; 
reflexividade; inovação; e parcerias. 

Quadro 2. . Síntese dos achados nas entrevistas exploratórias com atores do Reino Unido 

Fonte: autoria própria 
 

Com base nos achados das entrevistas, uma nova etapa de revisão da literatura dedicou 

especial atenção à abordagem territorial para planejamento de projetos e intervenções urbanas e à 
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reflexividade. Enquanto a primeira foi entendida como uma perspectiva atrelada a métodos para o 

planejamento participativo dos espaços públicos urbanos, a reflexividade foi assumida como 

elemento transversal a processos de AS capazes de fomentar o questionamento e revisão de ‘o que se 

faz’, ‘como se faz’ e dos parâmetros para se definir ‘o que é a coisa certa a se fazer’. Portanto, as 

entrevistas realizadas nessa etapa contribuíram para o avanço da compreensão e para a revisão das 

categorias analíticas levadas para o estudo de caso, ainda com a abertura para revisão e para a adição 

de outras a partir de sua emergência nas etapas seguintes.  

3.1.2 Análise de contexto: definição do caso a ser estudado e compreensão do quadro 

institucional 

A partir do primeiro recorte assumido, do Reino Unido, entre as experiências mencionadas 

nas oito entrevistas realizadas, destacaram-se iniciativas em curso em três cidades pelo escopo 

geográfico abrangente, por assumirem uma perspectiva de longo prazo de fortalecimento de 

resiliência urbana e por envolverem ativamente organizações de diferentes setores em atuação nas 

escalas da cidade e de bairros/comunidades. São elas: London Climate Change Partnership (em 

Londres), Climate Ready Clyde (Glasgow) e Adaptation and Resilience: Planning and Action for 

Manchester (Manchester).  
 

3.1.2.1 Definição do caso estudado: Glasgow 

Um primeiro recorte assumido para a definição da cidade foco foi a do porte: optou-se por 

uma cidade de médio porte tendo em vista que os desafios relacionados a capacidades institucionais 

se mostram incisivos em cidades pequenas e médias39, considerando restrições orçamentárias e de 

equipe dos governos locais, ao mesmo tempo em que construir uma visão geral sobre os projetos e 

ações relacionadas a adaptação e das relações entre eles se mostra possível, o que seria mais difícil 

em uma cidade de grande porte. Ao mesmo tempo em que as médias e pequenas cidades contam com 

menores capacidades adaptativas (Paterson et al., 2017), a atenção da literatura vem se concentrando 

nas grandes e megacidades com potencial de virarem casos com visibilidade global. No entanto, a 

maior parcela da população mundial enfrentará os efeitos da mudança do clima em cidades de menor 

porte, cujos potenciais e necessidades em relação a soluções de baixo carbono e de resiliência são 

pouco conhecidas (Castán Broto, 2019).  

 
39 Os desafios relacionados a capacidade institucional e acesso a recursos variam de acordo com as características dos 
municípios, entre elas especialmente a taxa de urbanização e o porte. Considera-se a taxa de urbanização de acordo com 
o disposto pelo IBGE (2014) e o conceito de cidades medias proposto pelo IPEA (Motta e Mata, 2009). 
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Assim, um primeiro critério utilizado para a escolha de Glasgow foi o seu porte combinado 

ao fato de que, apesar de a experiência da cidade em adaptação e resiliência ser rica em aprendizados, 

ser um caso, até o momento da pesquisa, pouco explorado em pesquisas, estudos e eventos 

internacionais.  

Outros cinco fatores foram contundentes para a definição da cidade de Glasgow como foco 

do estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa, são eles:  

1. Glasgow foi a primeira cidade do Reino Unido a publicar uma estratégia de resiliência 

(Andrews, 2016), o que reflete um pioneirismo na adoção da perspectiva de resiliência 

para planejar os espaços e dinâmicas urbanas, assumindo a mudança do clima como 

principal vetor de ameaça;  

2. O “aprendizado comunitário” é um dos pilares para o fortalecimento de resiliência na 

Escócia, também assumido na estratégia de resiliência de Glasgow (Our Resilient 

Glasgow), e o Fórum de Resiliência de Glasgow tem como um de seus principais objetivos 

“disseminar a aprendizagem no nível de toda a cidade” (Glasgow City Council, 2016: 83);  

3. A cidade e seu entorno servem de laboratório para investimentos e programas de 

adaptação na Escócia, o que significa que iniciativas e arranjos de governança 

considerados inovadores são testados em Glasgow, com o apoio ou sob a liderança do 

governo nacional, para depois serem replicados ou expandidos (Scottish Government, 

2019a; 2020; Glasgow City Council, 2016; 2018);  

4. Projetos de regeneração urbana, que incluem adaptação à mudança do clima e resiliência 

entre seus objetivos, são o principal vetor para a promoção do desenvolvimento 

sustentável na região da cidade e têm como premissa a participação comunitária nas etapas 

de planejamento e implementação das intervenções com base em métodos de placemaking 

(Glasgow City Council , 2019); e  

5. A inserção da cidade em redes transnacionais de apoio, produção de conhecimento e troca 

de experiências sobre mudança do clima - entre as quais a 100 Resilient Cities, o programa 

Resilient City (ICLEI) e a Global Convenat of Mayors for Climate & Energy - o que 

levanta a questão sobre se e como as lições aprendidas, ideias e práticas acessadas nessas 

redes chegam aos níveis nacional, regional, local e dos bairros e comunidades e alimentam 

processos locais de aprendizagem social. 
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Além desses fatores primordiais, uma pesquisa em plataformas e bancos de casos foi realizada 

para levantamento de informações sobre experiências, políticas e projetos de adaptação, resiliência e 

SbN em Glasgow e Manchester: base de casos da 100 Resilient Cities, Climate-ADAPT, European 

Climate Adaptation Platform, Smart Mature Resilience e programa Resilient City (ICLEI).  

As informações encontradas nessas plataformas denotaram a relevância de soluções baseadas na 

natureza (SbN) nas estratégias e projetos para adaptação à mudança do clima e resiliência nas cidades 

europeias, incluindo as duas em foco. A fim de obter dados sobre como os atores nacionais e locais 

se organizavam em torno dos projetos em curso nas duas cidades, foram levantados dados também 

nas bases de projetos e casos das seguintes iniciativas: Naturvation Project (inclui nove iniciativas de 

SbN relacionadas a adaptação e resiliência frente à mudança do clima em Glasgow e oito na Grande 

Manchester 40 ; Connecting Nature (projeto em que Glasgow está envolvida por meio de três 

intervenções); e Plataforma Oppla (quatro experiências de Glasgow estão compartilhadas na 

plataforma41 e caso de Manchester42).  
 

Com base nos dados levantados, Glasgow se destaca em especial nos seguintes pontos 

relacionados aos interesses da pesquisa:  

• Desafios relacionados ao ordenamento territorial e planejamento urbano derivados do 

processo de industrialização e, depois, de desindustrialização que ainda se refletem em 

carência de acesso a serviços públicos de qualidade e falta de conectividade em comunidades 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, acentuada pela mudança do clima, e que 

marcam desigualdades significativas de oportunidades de geração de renda, lazer e interação 

social ao largo da cidade (contexto esse melhor explorado no Capítulo 4. O caso de Glasgow); 

• Parcerias e coalizões multissetoriais, entre níveis de governo e escalas de atuação que exercem 

papel central na gestão da água, drenagem e saneamento e na incorporação de SbN e adaptação 

à mudança do clima em intervenções de infraestrutura e habitação na região da cidade de 

Glasgow – arranjos coletivos que se aproximam da dinâmica de funcionamento de 

comunidades de prática;  

• Processos participativos liderados por órgãos e agências de governo, com parceiros da 

academia e sociedade civil junto a comunidades, voltados ao desenvolvimento local 

sustentável considerando os estressores implicados pela mudança do clima, por meio de 

 
40 Informações estão disponíveis em: https://naturvation.eu/atlas. Acesso em 12/12/2020. 
41 Mais informações podem ser acessadas em: https://oppla.eu/case-study-finder?combine=glasgow. Acesso em 
12/12/2020.   
42 Mais informações podem ser encontradas em: https://oppla.eu/casestudy/19248. Acesso em 12/12/2020. 
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abordagens de placemaking – iniciativas de longo prazo que aplicam diversos métodos para 

promover o engajamento e a participação ativa de grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade e que partem da perspectiva territorial para planejar o desenvolvimento local;  

• Identificação de projetos com esse perfil em fase de implementação ou já implementados, com 

intervenções realizadas e em uso em bairros e comunidades; e  

• Ampla base de documentos de políticas públicas, instrumentos e projetos relacionados a 

adaptação e resiliência disponíveis em websites do City Council, órgãos, agências e inciativas 

locais, e acesso a atores-chave da agenda de adaptação na Escócia e na região da cidade de 

Glasgow por meio do organização Sniffer, envolvida no Projeto AdaptaClima e responsável 

pelo Programa Scotland Adaptation, principal iniciativa nacional de promoção de adaptação 

e resiliência nas cidades da Escócia por meio de abordagens de placemaking – entre seus 

projetos destaca-se a Climate Ready Clyde, referência de articulação intersetorial para 

produção de conhecimento e gestão de riscos e oportunidades derivados da mudança do clima.  
 

No mais, a riqueza de documentos e informações disponíveis e a facilidade para acessar 

informantes-chave sobre políticas e projetos de adaptação nos diferentes níveis e escalas foi um 

elemento a favor de Glasgow.  

O Quadro 3 sintetiza o perfil da cidade.  
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Quadro 3. Perfil da cidade de Glasgow  
Fonte: autoria própria a partir de Scottish Government (2020), Glasgow City Council (2016), Glasgow City Council 
(2018),  England et al. (2018) 

 

 Propiciada pela colaboração com a Robert Gordon University, em Aberdeen, o estudo de caso 

envolveu pesquisa de campo com o deslocamento da pesquisadora para Glasgow. Assim, as etapas 

de análise de contexto institucional e estudo de experiências em bairros e comunidades foram 

empreendidas ao longo de nove meses por meio do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE) da CAPES.  

População 
(National Records of Scotland, 
2019) 

626.410 habitantes 

Perfil

Rápido crescimento econômico e populacional impulsionado pela Revolução 
Industrial. Cidade mais populosa da Escócia, passou por processo de 
desindustrialização na segunda metade do Sec. XX acompanhada por 
crescimento do desemprego, da desigualdade socioeconômica, problemas 
crônicos de habitação e saúde. Ainda é a capital comercial do país e está entre 
os 20 maiores centro financeiros da Europa.

Vulnerabilidades

População deve crescer rapidamente nos próximos 20 anos; a taxa de 
desemprego cresce a 2% ao ano; 26% dos adultos não possuem nível superior 
de educação; 34% das habitações passam por restrições de energia; 60% dos 
habitantes vivem em até 500 metros de áreas abandonadas ou terrenos baldios; 
habitações em situação precária; infraestrutura insatisfatória; população mais 
diversa da Escócia (1 entre 7 cidadãos representam minorias étnicas).

Efeitos da mudança do clima
Aumento do nível do mar, aumento da temperatura mínima no inverno, seca e 
aumento da temperatura máxima no verão, tempestades e ondas de calor mais 
frequentes e intensas.

Setores mais vulneráveis Edificações, financeiro, energia, saúde, biodiversidade e recursos hídricos.

Marcos da agenda de adaptação

- Primeira cidade do Reino Unido a publicar sua estratégia de resiliência: Our 
Resilient Glasgow                                         
- Iniciativa Resilience Conversation desenhada para engajar a população da 
cidade                                                   
- Membro do ICLEI - Local Governments for Sustainability                                  
- Signatária do Convenant of Mayors for Climate & Energy                                          
- Cidade piloto para implementação dos Guiding Principles for City Climate 
Action Planning
- Participação nos Projetos Climate Ready Clyde e SMR

Iniciativas de desenvolvimento 
local envolvendo adaptação e 
resiliência a partir da perspectiva 
territorial, em implementação ou 
operação sob liderança do governo 
local com envolvimento dos 
demais setores

5 iniciativas mapeadas 

Perfil da cidade de Glasgow
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3.1.2.2 Análise de contexto institucional  

Uma vez definida a cidade para o estudo de caso, foi adotada uma abordagem holística para 

o entendimento do contexto no que concerne aos: sistema de políticas públicas e instrumentos 

relacionados a adaptação à mudança do clima e resiliência; atores-chave envolvidos na formulação e 

implementação dessas políticas e instrumentos; arranjos de governança em operação para o 

planejamento e implementação de políticas, instrumentos e ações; e programas e projetos pelos quais 

as políticas e os instrumentos alcançam bairros e comunidades. Essa etapa da pesquisa assumiu como 

objetivos a compreensão dos processos de aprendizagem em curso nos sistemas sociotécnicos da 

cidade e os fatores institucionais em que eles se apoiam.  

Coleta, sistematização e análise de dados 

Três técnicas foram combinadas para a coleta de dados nessa etapa: a) análise documental; b) 

entrevistas semiestruturadas com atores-chave; e c) observação direta em eventos. Esses três esforços 

complementares permitiram a triangulação dos dados levantados e, assim, a checagem de 

informações contraditórias ou dissonantes, reforço das evidências sinérgicas e identificação de 

questões a serem melhor exploradas (Rowley, 2002). 

a) Análise documental 

Os primeiros documentos estudados dedicaram-se à compreensão dos efeitos da mudança do 

clima na Escócia e na região de Glasgow. Para o escopo nacional foram revisados os seguintes 

estudos: relatório especial preparado pelo Climate Change Committee para a Escócia (Commitee on 

Climate Change, 2017); UK Climate Projections de 2018 (UKCP18); o National Flood Risk 

Assessment (NFRA) (SEPA, 2018); o documento Climate Ready Scotland, que apresenta o Second 

Scottish Climate Change Adaptation Programme 2019-2024 (Scottish Government, 2019a); e o Final 

Assessment of Scotland’s First Climate Change Adaptation Programme (Committee on Climate 

Change, 2019). Já para a região da cidade de Glasgow, foram adicionados: o diagnóstico Towards a 

Climate Ready Clyde: A climate change risk and opportunity assessment for Glasgow City Region 

(England et al., 2018); a Our Resilient Glasgow (Glasgow City Council, 2016); o estudo Indicators 

and Trends – BB13 Proportion of local authority areas under impermeable surfaces 

(ClimateXChange, 2016). As principais informações levantadas a partir desses documentos, e 

referências adicionais, são apresentadas no Capítulo 4. O caso de Glasgow. Contexto, mais adiante 

neste trabalho. 
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Tais relatórios e estudos evidenciam que os principais impactos derivados de eventos 

climáticos já sofridos na região da cidade de Glasgow relacionam-se a inundações e alagamentos. 

Considerando as projeções climáticas para a região, também se destacam os riscos relacionados a 

esses mesmos eventos, que tendem a se tornar mais frequentes e intensos com a mudança no regime 

de chuvas e a sobrecarga do sistema integrado de esgotamento e drenagem. Embora o aumento da 

temperatura também apresente riscos importantes, como o aumento da incidência de doenças 

infecciosas e cardiovasculares, entre outras, a gestão de riscos de inundações e alagamentos mostra-

se a principal preocupação das autoridades locais em Glasgow.  

Com esse entendimento, passou-se à análise de documentos de políticas públicas e 

instrumentos a fim de construir o cenário político-institucional, mapear quais os sentidos, conceitos 

e meios de implementação atribuídos para adaptação à mudança do clima e resiliência e compreender 

como as categorias testadas e identificadas na etapa anterior, exploratória, da pesquisa se manifestam 

em políticas e instrumentos relacionados à agenda. Dois grupos complementares de documentos 

foram analisados:  

1. Documentos de políticas e instrumentos de planejamento referentes às escalas nacional 

(Escócia), regional (região da cidade de Glasgow), local (cidade) e territorial 

(bairros/comunidades) – análise voltada à compreensão de como os temas ‘adaptação à 

mudança do clima’, ‘resiliência’ e ‘gestão de risco de inundação’ são tratados, 

caracterizados e a que abordagens e outras agendas estão relacionados.  

2. Documentos do sistema de políticas e instrumentos relacionados a adaptação e resiliência 

nas escalas nacional (Escócia), local (cidade), territorial (bairros/comunidades) e de projeto 

– análise dedicada ao entendimento de como os constructos identificados na revisão do 

primeiro grupo de documentos são tratados, que sentidos, diretrizes e práticas são a eles 

associados, com foco na promoção de adaptação e resiliência. 

Portanto, foram percorridos documentos de políticas públicas entre a escala nacional e de 

bairros e comunidades, sem cobrir a escala supranacional, em que se encaixam as peças da ONU e da 

União Europeia (UE) por exemplo. Isso pode ser entendido como uma limitação da pesquisa na 

medida em que, como reflete a Seção ‘4.1. Contexto’, as políticas de instâncias supranacionais 

influenciaram o percurso da agenda de adaptação e resiliência na região da cidade de Glasgow; 

destaque para programas de financiamento de projetos da UE e frameworks adotados em redes 

intercidades, como o City Resilience Framework, usado na iniciativa 100 Resilient Cities, e que serviu 
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de apoio para a elaboração da estratégia de resiliência de Glasgow.  A decisão por não cobrir a escala 

supranacional fundou-se no fato de esta pesquisa enfocar a compreensão de como a aprendizagem 

social pode apoiar a efetividade de políticas de adaptação no que concerne à transformação de fatores 

de vulnerabilidade junto aos grupos sociais que contam com menores capacidades adaptativas e que, 

portanto, sofrem e sofrerão mais pesadamente os impactos de eventos climáticos extremos. Como as 

categorias de pesquisa são tratadas, que sentidos assumem na escala supranacional pôde ser auferido, 

considerando os fins desta pesquisa, por meio das narrativas dos atores-chave entrevistados na etapa 

de ‘análise de contexto’ e da análise dos documentos de políticas nacionais e regionais que 

referenciam amplamente as iniciativas e bases supranacionais. 

Para a sistematização dos dados, os temas e categorias foram codificados utilizando-se o 

Atlas.TI. A partir da codificação dos três temas buscados no primeiro grupo de documentos, os 

trechos significativos foram compilados em uma matriz cruzando temas (linhas) com as seções de 

cada documento (colunas) e as seguintes categorias foram identificadas, capazes de agrupar os dados 

levantados nos cinco documentos analisados: [‘adaptação’, ‘resiliência’ e ‘gestão de risco de 

inundações’] tratada ‘como objetivo’ da política, instrumento ou projeto em si; ‘como meio’ para 

alcançar outros objetivos; ‘caracterizadas como...’; ‘alcançada por meio de...’; e ‘relacionada a...’.  A 

análise do conteúdo dos trechos dos documentos plotados nessa matriz, por sua vez, revelou os 

seguintes constructos como marcantes no entendimento, caracterização e tratamento conferido aos 

três temas nas políticas e instrumentos incidentes nas quatro escalas: ‘participação’; ‘conhecimento’; 

‘governança’; ‘empoderamento comunitário’; ‘infraestrutura, redes e espaços verdes’; 

‘placemaking’; ‘regeneração urbana’; e ‘justiça climática e equidade’.  

O segundo grupo de documentos foi então codificado com esses constructos e os trechos 

relevantes foram plotados em uma nova matriz cruzando constructos (linhas) e documentos (colunas). 

Os conteúdos foram analisados qualitativamente e revelaram arranjos e elementos institucionais, 

papéis desempenhados, atores-chave, abordagens e práticas em que se ancoram, na perspectiva das 

políticas, instrumentos e projetos, para a concretização dos constructos. Revelaram também o 

alinhamento vertical e horizontal, entre os documentos incidentes nas diferentes escalas e dos 

sistemas de planejamento e mudança do clima. 

O reconhecimento do fenômeno de alinhamento vertical e horizontal entre as políticas, 

instrumentos e projetos e os constructos que se somam aos elementos de AS antes identificados levou 

a um retorno à literatura e à incorporação da perspectiva da convergência de políticas públicas à 

pesquisa.  
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Os achados da análise qualitativa dos documentos nessa etapa são apresentados nas Seções 

4.3.1 Sistema de Planejamento e 4.3.2 Sistema de Mudança do Clima deste trabalho. O Quadro 4 

sistematiza os documentos percorridos, os temas, categorias e constructos aplicados à codificação dos 

trechos e à organização e à análise dos dados. 

 
Quadro 4. Documentos analisados - temas, categorias e constructos 
Fonte : autoria própria 
 

b) Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas realizadas nesta e na etapa seguinte da pesquisa dedicam-se a acessar elementos 

de processos sociais complexos (Hamilton & Finley, 2019), e pautaram-se na análise de narrativas 

como meio para compreender as interrelações entre pessoas, acontecimentos e perspectivas a partir 

do contexto organizacional do narrador (entrevistado) (Maingueneau, 2015). Considera-se que ao 

compor a narrativa são combinados elementos da comunicação estratégica das organizações, seus 

valores e significados compartilhados (Boje, 2001) com a interpretação própria do narrador e adições 

e destaques trazidos a partir de sua visão e percepção próprias ao remontar e contar histórias (Alves 

& Blikstein, 2010). 

Considerando que as narrativas refletem valores, significados compartilhados, interesses e 

relações, enquanto constroem ou mantêm os sistemas sociais simbólicos (Bryman, 2012), a sua 

análise mostra-se apropriada para a compreensão de como políticas públicas, instrumentos, 

programas e projetos relacionados a adaptação e resiliência foram e estão sendo pensados e 

concretizados a partir do contexto sociopolítico, dos arranjos institucionais, das atuações 

organizacionais e das experiências dos sujeitos envolvidos. Sempre em construção, as narrativas não 

Sistema Escala Documento Temas (códigos) Categorias Constructos 

National Planning Framework 3

Scottish Planning Policy 

Regional
Clydeplan - Glasgow City 
Region Strategic Delelopment 

Local City Development Plan 

Territorial
River Clyde 2050 - Strategic 
Development Framework

Sistema Escala Documento Constructos (códigos) Categorias

Climate Change Plan 

SCCAP 2019-2024

Local Our Resilient Glasgow

Territorial Cowlairs Master Plan

Projeto Climate Ready Lambhill

Mudança do clima

Nacional 

Participação
Conhecimento
Governança
Empoderamento comunitário
Infraestrutura, redes e espaços 
verdes
Placemaking
Regeneração urbana
Justiça climática e equidade

Arranjos e elementos 
institucionais 
Papeis desempenhados 
Atores-chave 
Abordagens
Práticas

Nacional 

Planejamento 
Adaptação à mudança do clima 
Resiliência
Gestão de risco de inundação 

Como objetivo
Como meio 
Caracterizada como
Alcançada por meio de 
Relacionadas a 

Participação
Conhecimento
Governança
Empoderamento comunitário
Infraestrutura, redes e espaços verdes
Placemaking
Regeneração urbana
Justiça climática e equidade
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são lineares, nem totalmente coerentes, refletem as realidades e percepções em um momento 

específico, período em que a pesquisa de campo foi realizada e, no método seguido, puderam ser 

trianguladas com conteúdos de documentos e com a observação direta em eventos.  

Na etapa de análise de contexto foram realizadas 16 entrevistas com os objetivos de: levantar 

percepções sobre as políticas e instrumentos base para adaptação e resiliência; explorar as relações 

entre as políticas nacionais e locais e entre setores, os fatores relevantes para seu planejamento, 

implementação e efetividade; mapear programas, projetos e ações por meio dos quais elas chegavam 

aos territórios de Glasgow; e identificar novos atores-chave a serem entrevistados, além de eventos 

relevantes para exercício da observação direta. Começando com a diretora executiva da Sniffer, 

organização responsável pelo projeto Adaptation Scotland, principal inciativa para fortalecer 

capacidades junto a governos locais e promover projetos para adaptação e resiliência nas cidades, 

seguiu-se o método “bola de neve” para identificação dos entrevistados. Método esse indicado para 

pesquisas sobre grupos dispersos, difíceis de serem acessados e cuja quantidade não está definida a 

priori (Vinuto, 2014).  

Assim, ao final de cada entrevista foi perguntado que outros atores-chave deveriam ou 

poderiam ser entrevistados considerando os objetivos da pesquisa, formando, assim, cadeias de 

referência. Embora não haja um ponto claro para finalização do ciclo de entrevistas, elas foram 

encerradas quando as indicações começaram a apontar atores já ouvidos. Nessa etapa de pesquisa, 

em específico, foram solicitados contatos de representantes de comunidades e de organizações de 

base comunitária envolvidos nos projetos investigados no segundo bloco de entrevistas, passando 

então à etapa seguinte da coleta de dados.  

As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2018 e março de 2019 e tiveram entre uma 

hora e uma hora e meia de duração. O Quadro 5 apresenta as organizações ou iniciativas em que 

atuam os atores-chave, seus setores, escalas de atuação e as posições ocupadas pelos entrevistados. 
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Quadro 5. Estrevistas realizadas na etapa de análise de contextdo no estudo de caso 
Fonte: autoria própria 
 

 Um protocolo de pesquisa foi compartilhado com os entrevistados previamente às entrevistas 

contendo uma introdução ao projeto de pesquisa, questões e objetivos em foco, procedimentos 

envolvidos, etapas presentes e seguintes e o roteiro da entrevista. O protocolo com as perguntas 

exploradas encontra-se no Anexo 2 deste documento.  

 As entrevistas foram realizadas presencialmente, gravadas, mediante assinatura de termo de 

autorização pelos entrevistados, e posteriormente transcritas. Ao longo das conversas foram feitas 

anotações, não apenas das respostas explícitas, mas também de expressões corporais que indicavam 

percepções e afetos em relação aos assuntos, iniciativas e outros atores manifestados via entonações 

das falas e expressões corporais. Logo após cada entrevista, foi enviado um e-mail de agradecimento 

para o entrevistado com uma síntese das principais informações e percepções levantadas na conversa, 

e quando necessário um novo contato foi realizado para esclarecimentos, confirmação de informações 

ou solicitando documentos mencionados na entrevista que se mostravam relevantes para a pesquisa. 

Uma das entrevistadas, a representante da organização de base comunitária Friends of Possilpark, foi 

entrevistada duas vezes, uma nessa fase de análise de contexto, outra na fase seguinte da pesquisa, de 

estudo de projetos e ações em bairros e comunidades. 

Organização/iniciativa Setor Escala de Atuação Posição do(a) entrevistado(a) 
Sniffer Terceiro setor Nacional Direção Executiva
Scottish Natural Heritage Governo Nacional Oficial de Política

National Center for Resilience Academia e governo Nacional Professor de Risco Ambiental/Resiliência 
Comunitária

Central Scotland Green 
Network

Governo e parceiros 
(intersetorial) 

Região central da Escócia Direção Executiva

Scotish Cities Alliance Governo Nacional (sete cidades) Gestão de Projeto

Climate Ready Clyde (CRC) Terceiro setor e parceiros 
(intersetorial) 

Região da cidade de Glasgow Gestão de Projeto

Metropolitan Glasgow 
Strategic Drainage 
Partnership  (MGSDP) 

Governo e parceiros 
(intersetorial) 

Região da cidade de Glasgow Gestão

Oficial de Desenvolvimento
Direção de Programa

Glasgow Centre for 
Population Health

Academia e governo Região da cidade de Glasgow Pesquisa/especialista em Saúde Pública 

Glasgow City Council Governo Local Oficial de projetos de Sustentabilidade 
(Our Resilient Glasgow)

Glasgow City Council Governo Local 
Gestão de Planejamento Espacial 
(Place Strategy & Environmental 
Infrastructure)

Glasgow City Council Governo Local Oficial de Energia 
(Our Resilient Glasgow) 

Glasgow City Council Governo Local Oficial de Desenvolvimento (Food Growing 
Strategy) 

Glasgow City Council Governo Local Oficial de Risco de Inundação em Serviços 
de Desenvolvimento e Regeneração

Friends of Possilpark (FoP) Organização de base 
comunitária

Territorial (bairro Possilpark, na 
zona norte de Glasgow)

Gestão de Desenvolvimento

Glasgow Clyde Valley Green 
Network Partnership (GCVGN) Governo Região da cidade de Glasgow
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Os conteúdos das anotações e transcrições foram sistematizados em uma matriz que cruza os 

atores entrevistados (linhas) com os constructos e categorias (colunas) encontrados na análise de 

documentos previamente realizada. Assim, a matriz foi composta de início por 16 linhas e nove 

colunas com os seguintes títulos: ‘arranjos institucionais’, ‘papéis desempenhados e atores-chave 

envolvidos’, ‘abordagens e práticas’, ‘participação e empoderamento comunitário’, ‘conhecimento’, 

‘governança’, ‘soluções baseadas na natureza’, ‘projetos e iniciativas’ (incluindo os de regeneração 

urbana) e ‘justiça climática e equidade’. Ao longo da sistematização dos conteúdos das entrevistas na 

matriz, as seguintes categorias foram adicionadas com a criação de uma nova coluna para cada uma: 

‘percepções sobre o contexto da agenda (Reino Unido, Escócia e Glasgow)’, ‘facilitadores e 

dificultadores da implementação’, ‘capacidades adaptativas’ e ‘referências sugeridas’. Tais categorias 

foram adicionadas para cobrir todos os elementos que emergiram nas entrevistas e a matriz terminou, 

assim, com 16 linhas e 12 colunas.  

Na sequência, a fim de facilitar a análise de contexto integrando os achados da análise 

documental e das entrevistas dessa etapa, foi elaborada uma matriz consolidada, cruzando as 11 

categorias de análise – todas as anteriores com exceção de ‘referências sugeridas’- (linhas) com as 

duas fontes de dados, ‘políticas e instrumentos’ e ‘entrevistas com atores-chave’ (colunas). Essa 

matriz proporcionou a análise comparativa entre: as diretrizes, abordagens e ações propostas nas 

políticas e instrumentos; e as percepções e experiências narradas pelos atores-chave. Entre as 

referências sugeridas nas entrevistas, destacaram-se relatórios do projeto Connecting Nature, 

financiado pela Comissão Europeia em implementação em Glasgow, a Open Space Strategy e o 

Stalled Spaces Handbook, documentos que foram então revisados, os achados incluídos na matriz de 

sistematização e que contribuíram para a definição de projetos em bairros e comunidades a serem 

estudados na etapa seguinte da pesquisa. 

O trabalho de análise dos achados partiu das duas matrizes detalhadas, de análise documental 

e das entrevistas, e depois passou pela matriz consolidada das duas fontes de dados combinadas, 

articulando os elementos encontrados com a literatura de adaptação, resiliência, transições urbanas, 

AS e convergência de políticas públicas, esta última perspectiva teve sua importância acentuada pelas 

narrativas dos atores-chave entrevistados, uma vez que os representantes dos órgãos, agências, 

parcerias e coalizões mencionaram o alinhamento de diretrizes e abordagens entre políticas e 

instrumentos dos diferentes níveis de governo como um elemento facilitador do planejamento de 

projetos e ações. Além dos achados a respeito de cada categoria em foco, foram encontrados também 
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indícios de processos de aprendizagem em curso relacionados aos ciclos de aprendizagem descritos 

na literatura de AS.  

Durante a análise, um sistema de cores foi usado para marcar os elementos e percepções 

reforçados entre documentos e entrevistas e aqueles que se mostraram foco de divergência. Para os 

pontos de divergência, mais informações foram buscadas em fontes secundárias e nas entrevistas 

realizadas na etapa seguinte da pesquisa, além de configurarem pontos de atenção para a observação 

direta em eventos. A análise dos achados dessa etapa seguiu em forma de texto, com a redação da 

descrição explicativa (Yin, 2009) do contexto em que políticas e instrumentos de adaptação e 

resiliência chegam a Glasgow, se refletem em e se articulam a instrumentos regionais e locais, e se 

concretizam ou não com base em arranjos institucionais locais, procedimentos, práticas, 

características de projetos e ações e papéis desempenhados. Tal análise deu origem às Seções 4.2 

Relações e características de políticas e instrumentos e 4.3 Vozes sobre a agenda de adaptação à 

mudança do clima do Capítulo 4. O caso de Glasgow.  

c) Observação direta em eventos 

A fim de aprofundar o entendimento sobre as dinâmicas sociopolíticas e como os elementos 

de política pública são tratados em projetos e em interações intersetoriais, foi realizada a observação 

direta em seis eventos com diferentes formatos e propósitos. Não houve interferência da pesquisadora 

nos eventos, mas em dois deles ela cumpriu o papel de contribuir com o relatório e com a avaliação 

dos eventos, são eles: os workshops de engajamento comunitário em risco de inundação em torno do 

Denburn Valley (na cidade de Aberdeen), parte do projeto Creative Approaches to Flood Awareness 

implementado por SEPA e Creative Carbon; e o workshop Embedded Artist Projects, realizado no 

âmbito do programa Cultural Adaptations liderado pela Creative Carbon. O Anexo 3 a este 

documento apresenta o roteiro de observação utilizado pela pesquisadora e o Quadro 6, a seguir, 

sistematiza os seis eventos observados entre novembro de 2018 e março de 2019.  
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Quadro 6. Eventos em que foi realizada a observação direta na etapa de análise de contexto 
Fonte: autoria própria 
 

Como aponta Woodside (2010: 406), essa técnica de coleta de dados é poderosa por permitir 

que não apenas que se capte informações complementares aos demais esforços de levantamento de 

dados, mas também se observe livremente comportamentos que não são “editados” para se adequar 

aos objetivos ou expectativas da pesquisa. A abertura para a participação nesses eventos veio dos 

atores-chave entrevistados e do co-orientador da pesquisa na Robert Gordon University, envolvido 

nos projetos TRACTION e Creative Approaches to Flood Awareness.  

A observação durante os eventos foi centrada nos elementos identificados como categorias na 

revisão da literatura e da análise documental à medida em que aconteceu em paralelo às entrevistas. 

As anotações foram realizadas em caderno de campo e incluíram reuniões de preparação e de 

avaliação dos eventos, quando houve a chance de a pesquisadora estar presente, o que aconteceu com 

os workshops do projeto Creative Approaches to Flood Awareness, workshop Climate Ready 

Placemaking in Fife do projeto Levenmouth Adapts e workshop Embedded Artist Projects do 

programa Cultural Adaptations.  

Os dados coletados via observação de eventos foram sistematizados no mesmo momento da 

sistematização dos dados das entrevistas, seguindo as mesmas categorias iniciativas derivadas da 

análise documental em diálogo com a literatura, e contribuindo para que as categorias ‘facilitadores 

e dificultadores da implementação’ e ‘capacidades adaptativas’ fossem adicionadas, já que fatores 

relacionados a cultura e hábitos, dificuldades intrínsecas ao entendimento de dados acadêmicos-

Projeto / Iniciativa Evento Organizador Foco Data

TRACTION Project Reunião de trabalho Sniffer 
Debater os achados de pesquisa feita com atores-chave na 
Escócia sobre competências neceessárias para liderar e promover 
a agenda adaptação, e desenhar o relatório final do Projeto

29/11/2018

Climate Week 2019 Painel: Just Transition 
Glasgow Caledonian 
University - Centre for 
Climate Justice

Debater o que constitui uma "transição justa" para economias de 
baixo carbono e resiliente a partir das perspectivas nacional e 
internacional

19/01/2019

Creative Approaches to Flood 
Awareness

Workshops de engajamento 
comunitário em risco de 
inundação em torno do Denburn 
Valley (Aberdeen)

Scottish Environment 
Protection Agency (SEPA) 
e Creative Carbon

Promover o engajamento e a preparação das comunidades do 
entorno do Denburn Valley por meio do trabalho lúdico (múscica 
e vídeo) junto a estudantes de escolas primárias e aumentar a 
efetividade dos esquemas de proteção a inundações instaladas a 
área, fortalecendo a resiliência das comunidades

Jan a fev, 
2019

Levenmouth Adapts
– climate ready

Workshop Climate Ready 
Placemaking in Fife

Adaptation Scotland / Sniffer

Discutir, junto a atores-chave locais, os riscos e oportunidades 
derivados da mudança do clima para Levenmouth, testar e refletir 
a respeito da Placemaking Standard Tool como base para a 
construção de uma visão compartilhada sobre os bairros e 
comunidades e planejamento de medidas de adaptação e resiliência 

20/02/2019

Cultural Adaptations Workshop: Embedded Artist 
Projects

Creative Carbon Scotland
Conectar equipes de governos locais com embedded artists e 
experimentar o desenho de um projeto de adaptação à mudança 
do clima envolvendo intervenção artística 

20/03/2019

PERFECT Partnership Workshop: Making better policies 
and plans for green infrastructure

Glasgow and Clyde Valley 
Green Network Partnership 
e University of Northumbria

Apresentar e discutir uma ferramenta desenvolvida para apoior 
planejadores e equipes de governos locais no desenvolvimento de 
políticas e planos envolvendo infraestrutura verde

25/03/2019
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científicos e a processos da gestão pública foram destacados nesses eventos. Assim, os dados foram 

plotados na mesma matriz de constructos e categorias das entrevistas, com linhas adicionadas para 

cada evento. Os achados então foram também levados para a matriz consolidada com uma coluna 

adicional ‘eventos’ e contribuiu para a triangulação dos dados na análise explicativa dos fatores 

relevantes para os processos de planejamento e implementação de políticas e instrumentos de 

adaptação e resiliência que incidem em Glasgow. 

3.1.3 Estudo de programas e projetos em bairros e comunidades  

 A investigação de experiências implementadas ou em andamento em bairros e comunidades 

da cidade consistiu em uma etapa fundamental da pesquisa na medida em que permitiram 

compreender como três elementos centrais da AS se materializam nos territórios, junto aos grupos 

sociais em situações de vulnerabilidade que constituem o principal público-alvo dos benefícios 

projetados pelas políticas e instrumentos de adaptação e resiliência. Esses três elementos são: 

participação e empoderamento comunitário, produção e circulação de conhecimento e governança. 

Além disso, justiça climática e equidade ganharam sentidos diferentes dos achados até então a partir 

das entrevistas com representantes de grupos sociais locais e organizações de base comunitária.  

Incongruências e fatores dificultadores das diretrizes e ações previstas nas políticas e 

instrumentos, ainda não mapeados, se relevaram nessa etapa complementando e elucidando 

fenômenos parcialmente identificados e percepções levantadas ainda sem fundamentação nas 

entrevistas com os atores-chave ouvidos para a análise de contexto.  

3.1.3.1 Definição das experiências 

Os seguintes programas e projetos liderados pelo governo local voltados ao fortalecimento de 

resiliência e implementação de medidas de adaptação frente à mudança do clima – em especial chuvas 

e ondas de calor mais frequentes e intensas e aumento dos picos de temperatura - apareceram nos 

documentos analisados e nas entrevistas realizadas:  

• Weathering Change - projeto cuja primeira fase havia sido implementada em 2018 em uma 

parceria entre o programa Adaptation Scotland, o Glasgow City Council (GCC) e a Central 

Scotland Green Network Trust (CSGNT) junto a comunidades da zona norte da cidade 

(Possilpark, Milton, Lambhill) com o objetivo de promover a conscientização sobre como a 

mudança do clima e afeta os ativos, hábitos e meios de vida nesse território.  
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• Climate Ready Lambhill – projeto implementado em 2015 na comunidade de Lambhill, na 

zona norte de Glasgow, por Sniffer, Greenspace Scotland, GCC e Lambhill Stables a fim de 

descobrir como comunidades podem se tornar mais resilientes aos impactos da mudança do 

clima por meio do trabalho coletivo, partindo do entendimento de resiliência como parte de 

uma agenda mais ampla de espaços verdes e placemaking e desenvolvendo atividades voltadas 

a fortalecer a consciência sobre os impactos da mudança do clima junto à comunidade e apoiar 

o desenho e a implementação de ações para redução de vulnerabilidades.  

• Toryglen Community Market Garden – com o objetivo de promover a coesão social, a 

melhoria do ambiente natural e da saúde pública na área de Toryglen, essa iniciativa conecta 

pessoas e comunidades com a natureza, inspira ações práticas para enfrentar as mudanças do 

clima e está em operação desde 2012 sob liderança da Urban Roots em parceria com o GCC, 

com contribuição da GCVGNP e recursos do Climate Challenge Fund.  

• Seven Lochs Scotland’s Urban Wildlife Park – a iniciativa em implementação desde 2013 

visa tornar o parque, localizado em uma área estratégica do Green Network, o maior centro 

urbano de natureza selvagem e de aprendizagem, integrando infraestrutura verde para 

visitação, envolvimento da comunidade e oferta de serviços ecossistêmicos; trata-se de um 

modelo de parque funcional que conecta cinco reservas naturais e três bairros entre os distritos 

de Glasgow (nordeste) e North Lanarkshire e é  gerido por uma parceria entre  GCC, North 

Lanarkshire Council, Forestry Commission Scotland, TCV Scotland e Scottish Natural 

Heritage, e as ações para sua criação foram empreendidas com um financiamento inicial do 

National Lottery Fund. 

• Halfway Community Park – projeto que começou com o planejamento de um 

empreendimento habitacional em Hillington (zona sul de Glasgow) liderado pela Southside 

Housing Association (SHA) e que, pela parceria com o GCC e financiamento do Green 

Infrastructure Fund (GIF), ganhou um parque e teve a mudança do clima incorporada como 

um eixo de análise; as características e equipamentos do parque foram planejados com a 

participação da comunidade local por meio de atividades conduzidas por uma especialista em 

participação comunitária da SHA. 

• Projetos de regeneração urbana – voltados a promover o desenvolvimento econômico local 

sustentável por meio de intervenções e obras planejadas a partir da abordagem de placemaking 

integrando diferentes agendas de políticas públicas urbanas.  
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o Barrowfield Community Park – o parque foi pensado a reboque das obras planejadas no 

entorno do Athletes' Village, no bairro de Camlaiche (zona leste central) para os 

Commonwealth Games de 2014 e marcou a transição da regeneração como revigoramento 

dos aspectos físicos dos lugares para a incorporação das questões sociais e ambientais, e 

reduzir vulnerabilidades frente à mudança do clima; em meio à discussão sobre o legado 

dos jogos e das obras para as comunidades locais e localizado em uma área historicamente 

marcada por privação social, o projeto assumiu o compromisso de promover melhoria de 

saúde e bem-estar e tornar a área atraente para investimentos privados e para tanto partiu 

de um diagnóstico que embasou o planejamento do parque sob liderança do GCC com 

apoio do Central Scotland Green Network Fund (CSGNF).  

o Canal & North Gateway (CNG) – em curso desde 2008, o programa de regeneração da 

zona norte de Glasgow abarca dois projetos, a Reserva Natural Clypits e o North Glasgow 

Integrated Water Management System (NGIWMS), conhecido como Smart Canal e que se 

tornou um caso emblemático das Áreas de Regeneração Transformacional definidas na 

estratégia de regeneração urbana adotada pelo GCC em 2005; o cerne o programa é o 

desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão da água superficial e corredores 

verdes, e a integração das comunidades locais e iniciativas em curso no território reúnem 

uma gama de atores e financiadores, entre os quais se destacam a Scottish Canals, a 

GCVGNP e a Scottish Natural Heritage (SNH).  

o Greater Easterhouse Green Infrastructure Project – finalizado em 2019, o projeto criou 

espaços verdes e revigorou os existentes integrando a eles infraestrutura para gestão da 

água superficial e abrindo cursos d’água a fim de reduzir os impactos de inundações nessa 

área do extremo leste de Glasgow e a jusante até o oeste da cidade, e conectou Easternhouse 

ao Seven Lochs Wetland Park do entorno por meio de uma rede verde e azul; financiado 

por meio dos Glasgow City Region City Deal, GIF, Vacant & Derelict Land Fund e 

Heritage Lottery Fund, o projeto foi conduzido pelos GCC, MGSDP, SNH e Seven Lochs 

Partership. 

 

Além de envolverem adaptação e resiliência e contarem com a liderança e coordenação do 

GCC, esses programas e projetos atendem aos seguintes critérios relevantes para a pesquisa: 

envolvimento de atores não-governamentais no planejamento e implementação; participação da 

população local em etapas específicas ou ao longo de todo o projeto; envolvimento de outros níveis 
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de governo, além do local; existência de resultados, mesmo que parciais, em especial de caráter social; 

proposta de articular bases científicas com conhecimento empírico dos parceiros e comunidades; e 

aplicação de SbN para redução dos impactos e riscos derivados de eventos climáticos.  

Foram coletados dados sobre essas nove iniciativas por meio de uma nova rodada de análise 

de documentos e entrevistas semiestruturadas. Os projetos de regeneração urbana apresentaram-se 

especialmente interessantes para a pesquisa considerando a cobertura de áreas priorizadas a partir de 

indicadores de privação social e de impactos e riscos climáticos e diversidade de departamentos e 

órgãos de governo e de setores envolvidos. Entre eles, o programa CNG mostrou-se particularmente 

relevante para a pesquisa pela abrangência geográfica, compreendendo a zona norte de Glasgow 

como um território a partir dos fluxos naturais e sociais e dos fatores de vulnerabilidade transversais 

aos bairros e comunidades, e pelos arranjos de governança multinível, multiescala e multissetorial , 

que contam com a representação de comunidades locais. Este programa foi então estudado em maior 

profundidade, assim como o Barrowfield Community Park, por ter marcado a incorporação de 

objetivos sociais e ambientais nos projetos de regeneração e por ter sido finalizado alguns anos antes 

da pesquisa 

3.1.3.2 Coleta e análise de dados 

 A coleta de dados nessa etapa se deu por meio das mesmas técnicas aplicadas à etapa anterior: 

análise documental, entrevistas semiestruturadas com atores-chave e observação direta em eventos. 

Os dados puderam então ser analisados de forma articulada, permitindo a complementação e 

triangulação entre eles. 

a) Análise documental  

Foram revisados os planos (masterplans) e relatórios dos programas e projetos e os websites 

das organizações envolvidas, entre os quais se destacam os dos GCC, SC, SNH, MGSDP e GCVGNP, 

além dos websites das próprias iniciativas quando existentes. As categorias em análise foram 10 das 

identificadas nas etapas anteriores da pesquisa, são elas: ‘arranjos institucionais’ aplicados ao 

planejamento e implementação, ‘papéis desempenhados e atores-chave envolvidos’, ‘abordagens e 

práticas’, ‘participação e empoderamento comunitário’, ‘conhecimento’, ‘governança’, ‘soluções 

baseadas na natureza’, ‘justiça climática e equidade’, ‘facilitadores e dificultadores da 

implementação’ e ‘capacidades adaptativas’.  

Trechos e informações relacionados às categorias foram então sistematizados em uma matriz 

cruzando os programas e projetos (colunas) com as categorias (linhas) e uma análise qualitativa inicial 
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foi realizada para preparação das entrevistas semiestruturadas. Um resumo de cada projeto no que 

concerne a cada uma das categorias foi elaborado e serviu de base para a elaboração dos roteiros das 

entrevistas.  

b) Entrevistas semiestruturadas 

Os atores-chave relacionados ao planejamento e implementação dos programas e projetos 

foram mapeados tanto nas entrevistas anteriores, realizadas para a análise de contexto, quanto nos 

documentos analisados nesta etapa. Buscou-se identificar representantes dos diferentes setores 

envolvidos nas experiências e alcançou-se um grupo de 21 atores entrevistados, sendo que a diretora 

executiva da FoP foi entrevistada pela segunda vez, agora a respeito do programa CNG. O Quadro 7 

apresenta os programas/projetos sobre os quais as entrevistas informaram; as organizações 

representadas nas entrevistas; os setores e escalas em que atuam; e as posições ocupadas pelos 

entrevistados.  

Programa/projeto   Organização Setor  Escala de Atuação 
Posição do(a) 
entrevistado(a)  

Canal & North 
Gateway  

Scottish Canals Empresa pública Nacional 
Direção de Regeneração e 
Desenvolvimento 

Canal & North 
Gateway  

Scottish Canals Empresa pública Nacional Canalside Ranger 

Canal & North 
Gateway 

Scottish Natural 
Heritage 

Governo Nacional 
Gestão de Projetos de 
Espécies e Biodiversidade 

Canal & North 
Gateway  

Scottish Water  Empresa pública Nacional 
Planejamento Estratégico 
de Gestão de Risco de 
Inundação 

Canal & North 
Gateway e  
Greater Easterhouse  

The Community 
Volunteering 
Charity (TCVC) 

Organização da 
sociedade civil 

Nacional Ativismo e Consultoria 

Canal & North 
Gateway  

Glasgow City 
Council e 
Metropolitan 
Glasgow Strategic 
Drainage Partnership 

Governo Local Oficial de Planejamento  

Canal & North 
Gateway  

Glasgow Canal Co-
op 

Organização da 
sociedade civil 

Territorial (zona 
norte de Glasgow) 

Gestão de Projetos 

Canal & North 
Gateway  

Friends of Possilpark 
(FoP) 

Organização de base 
comunitária 

Territorial (bairro 
Possilpark, na zona 
norte de Glasgow) 

Gestão de Desenvolvimento 

Canal & North 
Gateway e Weathering 
Change 

Milton Community 
Garden (MCG) e 
Food Hub 

Organização de base 
comunitária 

Territorial (bairro 
Milton, na zona 
norte de Glasgow) 

Coordenação de Projeto 
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Programa/projeto   Organização Setor  Escala de Atuação 
Posição do(a) 
entrevistado(a)  

Barrowfield 
Community Park  

Scottish Natural 
Heritage 

Governo Nacional 
Gestão de Projetos e 
Financiamento para 
Infraestrutura Verde 

Barrowfield 
Community Park  

Forestry Comission 
Scotland 

Governo Nacional 
Gestão de Regulações e 
Desenvolvimento 

Barrowfield 
Community Park  

ERZ Empresa privada 
Região da cidade 
de Glasgow 

Arquiteto 

Barrowfield 
Community Park e 
Greater Easterhouse  

Glasgow City 
Council  

Governo Local 
Direção de Estratégias e 
Projetos de Placemaking 

Barrowfield 
Community Park  

West of Scotland 
Housing Association 

Organização da 
sociedade civil 

Territorial (zona 
oeste de Glasgow) 

Gestão de Comunidades e 
Serviços de Apoio 

Halfway Community 
Park  

Southside Housing 
Association  

Organização da 
sociedade civil 

Territorial (zona 
sul de Glasgow) 

Gestão de Iniciativas 
Comunitárias 

Halfway Community 
Park 

Group of Friends of 
Hamilton Park 

Sociedade civil  

Territorial 
(Halfway Park na 
zona sul de 
Glasgow) 

Membro e residente local 

Seven Lochs 
Scotland’s Urban 
Wildlife Park  

Glasgow City 
Council e Glasgow 
Clyde Valley Green 
Network Partnership  

Governo  
Região da cidade 
de Glasgow 

Coordenação do Projeto 
Seven Lochs 

Seven Lochs 
Scotland’s Urban 
Wildlife Park  

Glenboig 
Development Trust  

Organização de base 
comunitária 

Territorial (North 
Lanarkshire/borda 
nordeste do Seven 
Lochs Wetland 
Park) 

Direção Executiva 

Toryglen Community 
Market Garden 

Urban Roots (UR) 
Organização de base 
comunitária 

Territorial (bairro 
Toryglen na zona 
sul de Glasgow) 

Gestão de Projetos  

Toryglen Community 
Market Garden, 
Weathering Change e 
Lambhill Climate 
Ready  

Glasgow Centre for 
Population Health 

Academia e governo  
Região da cidade 
de Glasgow 

Co-coordenação do 
Programa Lugares 
Sustentáveis e Inclusivos 

Weathering Change e 
Lambhill Climate 
Ready  

Lambhill Stables 
(LS) 

Organização de base 
comunitária 

Territorial (bairro 
Lambhill, na zona 
norte de Glasgow) 

Gestão Geral  

Quadro 7. Entrevistas realizadas sobre programas e projetos implementados ou em curso em bairros e 
comunidades de Glasgow 
Fonte: autoria própria 
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Um protocolo de pesquisa foi compartilhado com os entrevistados previamente às entrevistas 

contendo uma introdução ao projeto de pesquisa, a esta etapa em específico, questões e objetivos em 

foco, procedimentos envolvidos e o roteiro da entrevista. Um exemplo do protocolo, aplicado a uma 

entrevista sobre o Barrowfield Community Park, encontra-se no Anexo 4 deste documento. Os 

roteiros de entrevista variaram entre programa/projeto em foco, mas em geral abarcaram perguntas 

sobre: a participação da organização e da pessoa nas diferentes etapas da iniciativa; outras 

organizações participantes, em especial de base comunitária, e seu papel; informações acessadas e 

conhecimento produzido e comunicado; as ações e intervenções planejadas nas localidades e 

mudanças necessárias na implementação; esferas de tomada de decisão e a participação das 

comunidades nelas; papel de facilitação, se houve e quem executou; resultados encontrados até então, 

facilitadores e dificultadores para o alcance dos resultados esperados; benefícios vislumbrados para 

as comunidades envolvidas; e como ‘justiça social’ foi levada em consideração no desenho, 

implementação e operação do projeto.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente em sua maioria - apenas duas aconteceram 

via plataforma online -, tiveram duração de uma hora e meia em média, foram gravadas, mediante 

assinatura de termo de autorização, e transcritas. Assim como na etapa anterior, a pesquisadora tomou 

nota das informações mais relevantes e de expressões corporais que denotavam posicionamentos não 

explicitados verbalmente em relação a fatos e acontecimentos narrados. Após cada entrevista foi 

enviado um e-mail de agradecimento com uma síntese do que fora apreendido e, quando necessário, 

com um pedido de esclarecimento de algum ponto ou de mais informações e documentos a respeito 

de um fato ou ação que fora comentado.  

Com o objetivo de compreender de forma abrangente os processos sociopolíticos pelos quais 

os programas e projetos foram planejados e implementados nos bairros e comunidades, as ações e 

fatos por meio dos quais eles se desenvolveram e concretizaram nos territórios, as instâncias e canais 

pelos quais fluem informações e se integram conhecimentos e os fóruns e dinâmicas de tomadas de 

decisão, as entrevistas partiram das perguntas dos roteiros e seguiram explorando mais a fundo 

questões destacadas pelos entrevistados. A sistematização dos dados passou por três etapas seguindo 

o método proposto a partir do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre & Lefèvre, 2012): 

1. A partir da leitura das transcrições e notas de campo, o texto da resposta foi quebrado em 

mensagens principais, trechos que sintetizam a ideia ou afirmação em torno da qual o ator-

chave desenvolveu o raciocínio, sobre as quais discorreu, argumentou e trouxe exemplos. 

Em seguida, as mensagens principais foram agrupadas em clusters por semelhança e 
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complementariedade e foram redigidos discursos sínteses abarcando as mensagens, os quais 

foram articulados com os argumentos, acontecimentos, expressões e exemplos que 

apoiavam as mensagens principais na narrativa de cada ator-chave.  

2. O sistema formado por entrevista foi então consolidado por programa ou projeto e em outras 

mensagens, quando não se enquadravam no escopo de uma experiência específica, 

representando fatos e percepções sobre a estrutura mais ampla de governança ou sobre as 

relações entre atores, por exemplo. Na consolidação por programa/projeto, foi atrelado a 

cada mensagem o período ou etapa do projeto a que ela se refere, pré-planejamento, 

planejamento, implementação e operação. 

3. As mensagens principais por programa/projeto e gerais foram então organizadas nas 

categorias analíticas aplicadas na análise documental, quando possível, e as seguintes nova 

categorias emergiram: ‘representatividade’, ‘conflitos e disputas’ e ‘indícios da AS’. Assim 

os dados foram sistematizados em 15 categorias.  

A análise qualitativa dos dados percorreu dois caminhos: por projeto/programa, com base nos 

achados organizados por categoria analítica e por etapa da iniciativa; e análise transversal aos 

projetos/programas com atenção aos elementos comuns, que se repetem ou que conformam um 

contexto compartilhado em que as experiências se inserem. Com base na análise nesses dois sentidos, 

foram sintetizadas então as contribuições para as três perguntas centrais (representadas na matriz de 

amarração, Quadro 1) da pesquisa em diálogo com a literatura; em busca da base teórica para a 

interpretação e análise dos fenômenos evidenciados nas entrevistas, ganhou relevância a noção e a 

literatura sobre a integralidade de políticas públicas, em especial para a compreensão dos achados 

sobre representatividade e disputas e conflitos. 

c) Observação direta em eventos 

A observação direta nesta etapa serviu para complementar os achados da análise documental 

e das entrevistas, propiciando o entendimento de dinâmicas entre atores envolvidos nos projetos e a 

identificação de questões em discussão e de como os encaminhamentos para a tomada de decisão 

foram construídos em eventos que aconteceram em bairros e comunidades. O Quadro 8 sistematiza 

os seis eventos em que a observação foi praticada entre fevereiro e junho de 2019 e o Anexo 5 

apresenta o roteiro utilizado como apoio. Em um deles, o Family Fun Day, em Milton, a observação 

foi participante à medida em que a pesquisadora trabalhou como voluntária, distribuindo kits de 
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materiais e alimentos para os participantes, elaborando um formulário para avaliação do evento e 

aplicando-o junto a alguns dos participantes ao final do encontro. 

 
Projeto / Iniciativa Evento Organizador Foco Data 

Food Growing 
Strategy 

Workshop in Milton  Glasgow City 
Council  

Identificar as oportunidades e definir as 
ações, junto à comunidade, para o 
fortalecimento e criação de hortas 
urbanas no bairro e compor a Food 
Growing Strategy, em elaboração. 

28/02/2019 

Friends of Parks  
Friends of Parks 
Forum meeting  

Glasgow City 
Council  

Trocar experiências e aprendizados 
entre os grupos da sociedade civil que 
cuidam e gerem os parques da cidade de 
Glasgow e discutir os problemas 
enfrentados em busca de soluções 
compartilhadas. 

03/03/2019 

Milton 
Community 
Garden 

Family Fun Day 
Milton Community 
Garden and Food 
Hub 

Promover a integração entre pessoas e 
grupos sociais de Milton e o interesse 
pelo jardim e horta comunitários e 
engajar voluntários(as) nas atividades 
em torno do espaço compartilhado. 

17/04/2019 

Centre for 
Sustainable 
Health and 
Learning Cities 
and 
Neighborhoods 
(SHLC) 

Seminar: Counter-
mapping for Urban 
Social Justice - 
Dispossession, 
Resistance and Spaces 
of Hope 

 SHLC e Glasgow 
Centre for 
International 
Development 
(GCID) 

Demonstrar como mapas podem ser 
usados para compreender e responder a 
questões de justiça social urbana. 

01/05/2019 

Great Places 
Projet 

Great Places 
Workshop Maryhill 

Scottish 
Community 
Heritage Alliance  

Construir participativamente, junto a 
residentes e organizações locais, 
estratégias consistentes de conservação 
e valorização da herança cultural, social 
e ambiental nas áreas em tono do canal, 
a partir da retomada da história dos 
lugares e reconhecimento da paisagem e 
da infraestrutura. 

15/05/2019 

Glasgow Canal 
Co-op 

Reunião do Comitê 
Gestor  

Glasgow Canal Co-
op 

Debater a versão inicial do 
planejamento estratégico da 
organização, definir os próximos passos 
desse processo e tratar de eventos 
socioculturais planejados nas áreas entre 
Port Dundas e Firhill, na zona norte de 
Glasgow. 

04/06/2019 

Quadro 8. Eventos em que a observação direta foi praticada na etapa de estudo de programas e projetos em 
bairros e comunidades 
Fonte: autoria própria 
 

As oportunidades de participação nesses eventos foram abertas nas entrevistas, tanto da etapa 

de análise de contexto quanto desta etapa. A observação foi registrada em caderno de campo e 

sistematizada junto aos achados das entrevistas, já que os eventos aconteceram no mesmo período 
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em que as entrevistas foram realizadas. Os dados foram relacionados às mesmas categorias aplicadas 

à sistematização das entrevistas e a análise foi realizada de forma integrada. Os achados a partir da 

observação nesses seis eventos relacionam-se principalmente à justiça climática e sua relação com a 

justiça social de forma mais ampla, e a SbN, denotando diversos sentidos atribuídos a essas soluções 

entre grupos sociais locais. 

Os achados a partir das três técnicas de coleta de dados empreendidas nesta etapa da pesquisa 

são apresentados nas Seções 4.3. Vozes sobre a agenda de adaptação à mudança do clima e 4.4 

Projetos de regeneração urbana, do Capítulo 4. O caso de Glasgow. Como uma quantidade maior de 

dados pôde ser levantada, propiciando análises mais ricas frente às perguntas de pesquisa, sobre os 

projetos de regeneração urbana Barrowfield Community Park e Canal & North Gateway, subseções 

são dedicadas a cada um desses projetos na Seção 5.4. 
 

A coleta e sistematização de dados em três etapas, ao longo de nove meses, permitiu a reflexão 

estendida sobre os achados, suas relações, além da incorporação de novos documentos e entrevistas 

ao processo à medida em que se mostravam necessários. De qualquer forma, tem-se claro que tanto 

a definição das fontes específicas acessadas quanto a análise qualitativa dos dados foram 

influenciadas pela interpretação da pesquisadora (Westling et al., 2014). a partir de uma perspectiva 

e de uma realidade ancoradas no contexto institucional e social do qual parte e em que se inserem 

tanto a própria pesquisadora quanto a pesquisa.  

No mais, reforça-se o entendimento de que os achados da pesquisa a partir de um estudo de 

caso único não são generalizáveis (Collier e Mahoney, 1996). Tanto os componentes destacados para 

a políticas efeitvas de adaptação à mudança do clima, quanto as recomendações trazidas ao final deste 

trabalho demandam recontextualização e reflexão diante de sistemas políticos, arranjos institucionais, 

dinâmicas sociopolíticas, elementos culturais e percursos específicos percorridos por meio dos quais 

agendas, políticas, instrumentos, programas e projetos voltados a adaptação e resiliência encontram 

condições materiais para se desenvolverem e serem realizados em cada município, cidade e território.
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4. O CASO DA REGIÃO DA CIDADE DE GLASGOW 
 

4.1 Contexto  

4.1.1 Nacional: Escócia  

A Escócia é uma nação constituinte do Reino Unido da Grã-Bretanha que teve seus poderes 

legislativos devolvidos a partir de referendo realizado em 11 de setembro de 1997. Em 1998, o 

Scotland Act formalizou a devolução de poderes e a formação do governo ministerial e do Parlamento 

escoceses; os Scotland Act 2012 e Scotland Act 2016 trouxeram atualizações e avançaram na 

devolução de poderes ao governo escocês. O último deles devolveu também poderes fiscais, por 

exemplo sobre os impostos de renda e sobre o valor agregado (VAT), e poderes financeiros e das 

políticas de bem-estar (GOV.UK, 2013)43.  

A partir do Scotland Act 1998, entre as que passaram estar sob o mandato do governo escocês 

constam: meio ambiente, governo local e habitação, agricultura, floresta e pesca, educação e 

treinamento, saúde e trabalho social, desenvolvimento econômico e transporte interno (UK 

Government, 1998)44. Assim, desde 1998 o governo escocês tem o poder de estabelecer suas próprias 

leis, atos e políticas sobre meio ambiente. Nessa linha, as políticas de mudança do clima, 

planejamento, uso da terra, biodiversidade e planejamento marinho, por exemplo, são formuladas na 

Escócia. Outras áreas, cuja relação com a agenda de mudança do clima é direta, como energia, seguem 

reservadas ao governo do Reino Unido. 

4.1.1.1 Mudança do clima na Escócia: eventos observados e projetados 

Aproximadamente 70% do território escocês é dedicado a atividades agrícolas. A região do 

Cinturão Central, que inclui as áreas metropolitanas de Glasgow, Ayrshire, Falkirk, Edinburgh, 

Lothian e Fife, concentra a maior densidade populacional e a atividade industrial do país (Commitee 

on Climate Change, 2017). Trata-se de uma área marcadamente urbana, onde os índices de 

desigualdade e privação social se destacam pelo desempenho histórico ruim, tanto em relação a outras 

regiões do Reino Unido como da Europa, traduzindo-se em fatores de vulnerabilidades que tornam 

 
43 Disponível em: https://www.gov.uk/guidance/devolution-settlement-scotland. Acesso em 25/02/2020. 
44 Disponível em: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents/enacted. Acesso em 25/02/2020.  
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os efeitos de eventos climáticos extremos particularmente preocupantes neste território (Scottish 

Government, 201145; National Records of Scotland, 2017).   

As variáveis climáticas mais relevantes para a Escócia, cujos dados históricos revelam 

alterações nos padrões, são: temperatura média e extremos de temperatura, nível do mar, sazonalidade 

e volume de chuvas e frequência e intensidade de tempestades (Sniffer; Scottish Government, n.d.46). 

Em linhas gerais, o clima na Escócia caracteriza-se por temperaturas relativamente mais baixas e 

níveis mais altos de precipitação que em outras regiões do Reino Unido.  

Segundo relatório especial para a Escócia, preparado pelo Committee on Climate Change, as 

mudanças observadas nas últimas décadas em relação ao aumento da temperatura estão próximas às 

médias para o Reino Unido: a temperatura média no solo aumentou 0,9°C entre 2005 e 2014 

(Commitee on Climate Change, 2017). Os 10 anos mais quentes na Escócia se concentraram no 

período desde 1997 (o ano mais quente registrado foi 2014), e a temperatura média entre 2009 e 2018 

foi 0,67°C mais quente que a média no período de 1961 e 1990 (Scottish Government, 2019a). Os 

registros mostram um crescimento no volume anual de precipitação na Escócia desde 1970, 

alcançando um nível cerca de 13% acima da média do período nas primeiras décadas do século XX. 

O aumento se estende por todas as estações do ano (Commitee on Climate Change, 2017). O volume 

médio de chuva na década de 2009 a 2018 foi 15% maior que entre 1961 e 1990, com destaque para 

os invernos, que foram 25% mais úmidos (Scottish Government, 2019a). Enquanto isso, as secas de 

verão tornam-se mais frequentes e severas (Sniffer; The Scottish Government).  

A mudança nos padrões se mostra não apenas nas médias, também nos extremos de 

temperatura de precipitação. O registro dos dias com temperaturas mais alta e mais baixa indicam 

que os extremos de temperatura subiram em cerca de 1°C entre 1950 e o início do século XXI (Brown 

et al., 2008 apud Commitee on Climate Change, 2017) e que os eventos de tempestades se tornaram 

mais frequentes e intensos tanto dentro das estações, quanto no agregado anual (Jones et al., 2013 

apud Commitee on Climate Change, 2017). O nível do mar, por sua vez, vem subindo no Reino Unido 

aproximadamente 1,4 mm por ano desde o início do século XX (Scottish Government, 2019a).  

Tais mudanças observadas desdobram-se no aumento da magnitude e da frequência dos riscos 

relacionados a inundações e alagamentos, principalmente no inverno, escassez hídrica no verão, 

redução das faixas de terras e erosão nas zonas costeiras, deslizamentos de terras, desequilíbrio nos 

ecossistemas e disseminação de pestes e doenças (Sniffer; The Scottish Government). No inverno de 

 
45  Mapas representando o Índice de Privação Múltipla para o Cinturão Central disponíveis em: 
https://www2.gov.scot/Topics/Statistics/SIMD/MapIncCB. Acesso em 1/3/2020. 
46 Página online disponível em: https://www.adaptationscotland.org.uk/why-adapt. Acesso em 1/3/2020. 
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2015-16, diversas comunidades na Escócia vivenciaram inundações e alagamentos sem precedentes 

tanto em relação à magnitude quanto à duração dos impactos. O ano de 2018 foi marcado por 

extremos de temperatura, um inverno mais frio e um verão mais quente que o padrão (Scottish 

Government, 2019a), impactando a saúde e o bem estar da população por meio, por exemplo, do 

desconforto térmico dentro das moradias nos dias mais quentes, e acentuando a situação de “pobreza 

energética” dos grupos de baixa renda nos dias mais frios (Scottish Government, 2019f).  

As projeções para o final do século XXI confirmam as tendências de aumento de temperatura, 

verões ainda mais secos e invernos mais úmidos, mais chuvas sazonais e, assim, anunciam a 

acentuação dos riscos de eventos climáticos extremos, em especial de inundação, alagamentos e secas 

(Scottish Government, 2019d). O UK Climate Projections de 2018 (UKCP18) prevê aumento nas 

temperaturas no inverno e no verão em qualquer um dos cenários de níveis de emissões globais de 

GEE analisados. O nível do mar pode subir 90 cm no cenário de maiores emissões, sem considerar o 

aumento extra derivado do derretimento em larga escala das geleiras da Antártica. Nesse contexto, 

também cresce o risco de inundações costeiras devido a tempestades e marés altas. (Committee on 

Climate Change, 2019) 

A partir das mudanças no clima em curso e projetadas, o SCCAP 2019-2024 considera que 

todas as comunidades na Escócia serão afetadas, sem exceção, porém de maneiras diferentes. Entre 

os impactos, seguem destacando-se as inundações e os alagamentos, tanto pela probabilidade quanto 

pela amplitude de sua incidência no território escocês: no inverno, chuvas mais frequentes tendem a 

levar a mais eventos de inundação a partir das cheias dos rios e aumento dos danos a edifícios devido 

aos ventos acompanhados de chuva; no verão, o aumento da intensidade das chuvas tende a aumentar 

os episódios de alagamento, em especial nas áreas impermeabilizadas. No mais, as tempestades mais 

frequentes podem resultar em aumento da erosão costeira, ondas maiores, as quais, junto à elevação 

do nível do mar, ameaçam a infraestrutura, a biodiversidade, os meios de vida e ativos de 

comunidades costeiras. (Committee on Climate Change, 2019) 

4.1.2 Nível local: Glasgow 

A Região da Cidade de Glasgow concentra um terço da população escocesa - 

aproximadamente 1,7 milhões de pessoas em 2020 (Scottish Government, 2020) - e a mesma parcela 

da atividade econômica da Escócia - 40 bilhões de libras de valor adicionado bruto em 2018 (England 

et al., 2018). A dinâmica da Região foi historicamente marcada pelo Rio Clyde e pelo seu vale, seja 

com base na paisagem e na biodiversidade, seja pela atividade econômica em torno do porto e da 
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produção de navios. A Região abarca oito autoridades locais: East Dunbartonshire Council, East 

Renfrewshire Council, Glasgow City Council, Inverclyde Council, North Lanarkshire Council, 

Renfrewshire Council, South Lanarkshire Council e West Dunbartonshire Council (Glasgow City 

Region City Deal, n.d.)47. Essa organização político-administrativa resulta de dois movimentos, o 

primeiro promovido pelo governo da Escócia, o segundo pelo Reino Unido. Em 2008 os ministros 

escoceses dividiram o território do país em quatro áreas de planejamento e estabeleceram suas 

respectivas Strategic Development Planning Authorities; o Clydeplan é o comitê coletivo com o 

mandato de desenvolver e manter atualizado o planejamento estratégico para a Região da Cidade de 

Glasgow (representada na Figura 3), de acordo com o Planning etc. (Scotland) Act 2006 (Clydeplan).  

 

O segundo movimento consiste na formação dos City Deals pelo governo do Reino Unido em 

2011. Os City Deals são acordos entre autoridades locais contíguas a fim de “encorajar o crescimento 

 
47 Página web do Glasgow City Region City Deal: http://www.glasgowcityregion.co.uk/. Acesso em 07/03/2020.  

 
Figura 3. Mapa da região coberta pelo Glasgow Clyde Valley Strategic Development Planning Authority 
Joint Committee.   
Fonte: Clydeplan (2017) 
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econômico e o deslocamento de decisões econômicas para fora do Governo Central” (Burn-Murdoch, 

2017: 3). Os City Deals cobrem não apenas cidades, mas toda a região ao redor das cidades (conforme 

representado na Figura 4), e incluem um acordo de financiamento entre os governos do Reino Unido, 

nacionais e locais e parceiros locais, como empresas e universidades. O primeiro City Deal na Escócia 

foi justamente o Glasgow City Region City Deal, anunciado em agosto de 2014, voltado à gestão de 

investimento em infraestrutura com a destinação de um bilhão de libras para fomentar o crescimento 

da economia local em um período de 20 anos. Desde então todas as áreas da Escócia assinaram ou 

estão desenvolvendo seus acordos: City Deals em regiões urbanas e Growth Deals nas regiões 

majoritariamente rurais. Em 2020, eram quatro os City Region Deals assinados e oito acordos em 

desenvolvimento, 1,52 bilhões de libras comprometidas pelo governo escocês, 1,42 bilhões pelo 

Reino Unido e 2,23 bilhões por city councils e parceiros locais (Audit Scotland, 2020).  

 

Glasgow é a maior cidade da Escócia em população e contribuição para a economia nacional, 

localiza-se no Cinturão Central, área de maior densidade populacional do país (Commitee on Climate 

Change, 2017); é o principal centro comercial da região e da Escócia e quase metade da população 

nacional vive em distâncias de até uma hora de deslocamento da cidade. Os desafios socioeconômicos 

enfrentados em Glasgow remontam à história de seu desenvolvimento como um dos principais 

centros industriais da Europa; Glasgow foi um dos núcleos da Primeira Revolução Industrial e era 

 
Figura 4. Mapa dos City Region Deals na Escócia 
Fonte: Burn-Murdoch (2017)  
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vista no final do século XIX como a “Segunda Cidade do Império Britânico” (Glasgow City Council, 

2016). No início do século XX, a cidade viveu uma rápida industrialização, intensa urbanização e 

crescimento populacional e se tornou uma das cidades mais populosas da Europa, alcançando mais 

de milhão de pessoas (Hanlon et al., 2006; Glasgow City Council, 2016).  

Nos anos seguintes, a Região da Cidade de Glasgow foi afetada pela mais alta taxa de mortes 

per capita nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e uma profunda crise econômica 

durante a Grande Depressão; em especial porque a região centro-oeste da Escócia seguiu dependendo 

da indústria pesada como principal atividade econômica por muito mais tempo que as demais regiões 

da Europa e os efeitos sociais do colapso dessa indústria, nas décadas de 1960, 70 e 80, foram 

profundamente sentidos em Glasgow (Hanlon et al., 2006). Depois da Segunda Guerra Mundial, 

Glasgow passou por um duplo choque: a rápida desindustrialização, com perda de indústrias 

tradicionais, e a queda de população. O desemprego se tornou massivo entre comunidades de 

trabalhadores, as quais após quatro gerações ou mais ainda seguiriam marcadas pelo 

desmantelamento da sociedade industrial (World Health Organization, 2011). As habitações sociais, 

apartamentos antes atraentes, deterioraram-se e passaram a ser associadas ao crime e à violência 

urbana. Assim, a população de Glasgow esteve submetida a estresses socioeconômicos estruturais 

que produziram desigualdades profundas de renda, saúde, oportunidades, e de acesso à cidade 

(Glasgow City Council, 2016).  

O censo realizado em 1981 revelou indicadores de saúde da população da cidade 

significativamente piores que os de outras cidades da Europa que também passaram por processos de 

desindustrialização, como Birmingham e Manchester. Essa diferença é, em parte, explicada pela 

maior dificuldade em diversificar sua economia (Hanlon et al., 2006). Em 2010, um estudo sobre 

privação social e saúde cunhou o termo “Glasgow effect” ao encontrar expectativas de vida menores 

nas comunidades em situação de privação social em Glasgow do que em outras comunidades pobres 

do Reino Unido (World Health Organization, 2011). Embora a maior parte dos indicadores 

socioeconômicos de Glasgow tenham melhorado nos anos seguintes como resultado de políticas 

públicas nacionais, regionais e locais voltadas a saúde, geração de emprego, desenvolvimento local e 

redução de desigualdades, e seu perfil tenha se aproximado aos de outras cidades do Reino Unido, 

Glasgow seguiu apresentando piores taxas de mortalidade que não pode ser explicada apenas pelos 

índices de privação social48  (Hanlon et al., 2006). Estudos sobre o fenômeno que se seguiram 

 
48 Depois dos dados ajustados pelas diferenças de privação social, Glasgow seguia apresentando, em 2010, uma taxa de 
mortalidade prematura (antes dos 65 anos) 30% acima das de Liverpool, Manchester e Belfast, e 15% maior considerando 
todas as idades (Walsh et al., 2010). 
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traçaram explicações com base na combinação entre baixas coesão social e conectividade, sentimento 

de segregação, ambientes físicos descuidados, problemas crônicos de saúde, com destaque para saúde 

mental, e comportamentos não saudáveis persistentes (Walsh et al., 2017).  

Walsh et al. (2017) adotam o termo “vulnerabilidade” para explicar o fenômeno e concluem 

que a Glasgow estava mais vulnerável aos choques socioeconômicos e políticos sofridos. Tal 

vulnerabilidade, por sua vez, teria sido gerada por uma combinação de fatores, processos e decisões 

históricos, como a política regional adotada no pós-guerra com a realocação socialmente seletiva da 

população fora da cidade, e processos específicos de planejamento e uso da terra. Além do foco nos 

indicadores gerais de saúde, as políticas públicas formuladas desde o início do século XXI assumem 

explicitamente o objetivo de reduzir desigualdades e melhorar saúde e bem estar, já que, embora o 

desemprego tivesse caído, as diferenças dos indicadores de saúde, infraestrutura e meio ambiente 

entre comunidades ricas e pobres seguia aumentando em Glasgow, assim como a disparidade de renda 

entre os trabalhadores melhor e pior pagos (Hanlon et al., 2006). Em 2017, Glasgow continuava 

apresentando a pior expectativa de vida da Escócia, tanto entre homens, quanto entre mulheres, nos 

segmentos ricos e pobres da população (Glasgow City Council, 2016).   

Seguindo um movimento nacional, simbolizado pelo Community Empowerment (Scotland) 

Act (2015), as comunidades foram colocadas em posição central do planejamento de políticas locais 

por meio da abordagem de placemaking49. Em 2013, a cidade adotou um novo slogan: “People Make 

Glasgow” (estampada em edifício na George Square, como ilustra a Figura 5). Em 2016, a estratégia 

de resiliência, Our Resilient Glasgow (ORG), adotou como visão: “nossa cidade futura é uma 

sociedade justa, em que todos os glaswegianos podem desfrutar da melhor saúde e bem-estar 

possíveis, e encontrar todas as oportunidades das quais precisam para que nossa cidade floresça” 

 
49 Place, traduzido como “lugar”, é entendido como “onde pessoas, localização geográfica e recursos combinam-se 
criando um senso de identidade e propósito” (Scottish Government, 2019b). Lócus das necessidades e do potencial das 
comunidades, os lugares são moldados pela forma como os recursos, serviços e ativos são disponibilizados e usados pelas 
pessoas e organizações que aí vivem, investem e atuam. O conceito se aproxima da noção de “território”, adotado neste 
trabalho como a trama de relações, o tecido social construído em função das capacidades e relações entre as pessoas e 
organizações em determinado local, as quais produzem a realidade simbólica e material (Abramovay, 2000). Assim, o 
território é a apropriação social do ambiente pelos atores e suas relações que, juntos, criam uma identidade societária, 
transformam a paisagem, estabelecem fluxos e trocas (Saquet, 2009). É possível estabelecer um paralelo entre a 
abordagem territorial e o placemaking à medida em que a primeira também propõe uma aproximação integrada de 
espaços, atores sociais, mercados e políticas públicas, com potencial de criar estratégias em que diferentes setores da 
sociedade possam ser envolvidos em busca de um objetivo comum (SDT/MDA , 2005; Silva, 2013). 
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(Glasgow City Council, 2016: 23). Nessa 

toada, a transversalidade das questões de 

saúde e bem-estar, justiça social e 

empoderamento comunitário se faz evidente 

nas políticas e programas de resiliência e 

adaptação à mudança do clima em vigor na 

cidade. Infraestrutura e habitação nas 

comunidades mais pobres mostram-se 

prioridades para o investimento público, 

dada a deficiência gerada ao longo da 

história da cidade e a recente retomada do 

crescimento populacional. É no âmbito 

dessas agendas que infraestrutura verde e 

azul (IVA) e projetos de regeneração urbana 

ganharam destaque nos últimos anos. Além 

disso, é crescente a discussão em torno do 

acesso a espaços verdes de qualidade a partir da sua associação direta a saúde e bem-estar (Glasgow 

Centre for Population Health, NHS & Medical Research Council, 2008).  

No esforço de compreender os fatores de 

vulnerabilidade que motivam a agenda de adaptação e 

resiliência em Glasgow, importa ainda pontuar que, em 

2017, 58% dos residentes da cidade viviam a até 500 

metros de áreas abandonas ou terrenos baldios (a Figura 

6 ilustra um terreno baldio em Lambhill, no norte de 

Glasgow), 36% das residências encontravam-se em 

situação de ‘pobreza energética’, enfrentando 

dificuldades para aquecer as habitações no inverno, e a 

projeção de crescimento da população era de 15% nos 

20 anos seguintes, junto ao aumento de 10 a 35% da 

população em idade de aposentadoria (Glasgow City 

Council, 2016; England et al., 2018).   

 
Figura 5. Slogan da cidade estampado em edifício na 
George Square, centro de Glasgow 
Fonte: autora 

 
Figura 6. Terreno baldio em Lambhill, 
zona norte de Glasgow 
Fonte: autora 
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4.2 Mudança do clima na região da cidade de Glasgow 
 

Os principais efeitos da mudança do clima na cidade de Glasgow são: aumento do risco de 

inundações e alagamentos, novos padrões de doenças e aumento da frequência de eventos climáticos 

extremos (Glasgow City Council, 2016). Assiste-se, em Glasgow, a concentração das chuvas nos 

meses de inverno e eventos mais pesados de precipitação (concentrada em períodos mais curtos). Os 

verões se tornam mais secos e, nos cenários de maior concentração das emissões de GEE e de aumento 

populacional, com horizontes 2050 e 2080, apresenta-se o risco de escassez hídrica, com interrupções 

no abastecimento por toda a Escócia Central (England et al., 2018). Outros riscos menores em termos 

de espaço alcançado na agenda de adaptação e resiliência são: erosão costeira, escorregamentos de 

terra e incêndio florestal. 

Entre os desafios implicados 

pelos efeitos da mudança do clima 

destaca-se a gestão da água superficial, 

que demanda métodos inovadores 

diante da sobrecarga do sistema de 

drenagem e esgoto, infraestrutura 

urbana e de habitação e saúde pública. 

Em especial, o risco de inundação e a 

pressão sobre a infraestrutura urbana 

não são novos no contexto de Glasgow, 

mas são agravados pela mudança no 

regime de chuvas, ondas de calor e dias 

mais quentes (Scottish Government, 2019; Commitee on Climate Change, 2017).  Além disso, o 

governo escocês tem como meta oferecer 50 mil novas habitações até março de 2021, das quais 35 

mil para moradia social, e chegar a 116 mil em 2029, reduzindo as áreas de terrenos vagos e 

abandonados (England, et al., 2018; Glasgow City Region, 2017; Clydeplan, 2017) (a Figura 7 mostra 

uma moradia social em Milton, zona norte de Glasgow). Um obstáculo para o alcance dessas metas 

é a capacidade do sistema de drenagem e esgoto.  

  Em diagnóstico elaborado pela iniciativa Climate Ready Clyde 50  (CRC), com base em 

projeções das emissões até 2080, entre os 67 riscos e oportunidades sociais, ambientais e econômicos 

 
50 A Climate Ready Clyde é uma iniciativa que reúne 15 organizações públicas e privadas, incluindo a oito autoridades 
locais da região da cidade de Glasgow, para cocriar visão, estratégia e plano de adaptação à mudança do clima e 

 
Figura 7. Moradia social em Milton, norte de Glasgow 
Fonte: autora 
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postos pela mudança do clima à região da cidade destaca-se que “Glasgow tem desvantagens 

extremamente altas frente ao risco de inundação, de todos os tipos” (England et al., 2018: 46); um 

terço das zonas de vulnerabilidade alta ou aguda em relação a inundações por água superficial da 

Escócia está em Glasgow e a cidade está entre as 10 autoridades locais do Reino Unido com maiores 

problemas e riscos de inundação. Tal vulnerabilidade tente a persistir ou a crescer até 2050 nos 

cenários de aumento da temperatura média global em até 2 e 4 graus Celsius, considerando projeções 

populacionais e esforços de adaptação (Scottish Government, 2015; Sayers et al., 2017 apud England 

et al., 2018). O National Flood Risk Assessment (NFRA) (SEPA, 2018)51 reforça que o risco já 

existente de inundação está se acentuando com a mudança do clima em curso, considerando 

inundações por rio e aumento do nível do mar no Firth of Clyde (projetado entre 0,5 e um metro até 

o final do século XXI), combinado a ondas maiores. Com foco nas “áreas potencialmente 

vulneráveis” delimitadas pelo NFRA, um diagnóstico de áreas vulneráveis realizado pela CRC 

identificou 65.250 pessoas na região da cidade em áreas de risco de viver pelo menos um evento de 

inundação no período de 200 anos, sem considerar a mudança do clima (England et al., 2018). O 

clima incide sobre a vulnerabilidade social existente representada no Mapa de vulnerabilidade social 

na Região da Cidade de Glasgow (Figura 8).  

Os riscos de inundação fluvial e alagamento por tempestades em Glasgow derivam não apenas 

pela mudança nos padrões de precipitação, mas também pela impermeabilização da superfície urbana 

de todas as autoridades locais compreendidas na região. Entre elas, Glasgow está entre as mais 

urbanizadas e em 2015 mais de 20% de sua área era impermeável (ClimateXChange, 2016). Esse 

mesmo processo de transformação na morfologia da cidade, combinado às ondas de calor e ao 

aumento dos extremos de temperatura e da temperatura média, potencializa as ilhas de calor locais 

(Emmanuel & Loconsole, 2015). Nos verões mais quentes, serão mais frequentes os dias com 

temperatura acima de 18°C, para a qual as construções em geral não estão preparadas e sistemas de 

resfriamento  passarão a ser necessários (England et al., 2018).  

 
fortalecimento das capacidades de seus membros para se adaptarem aos diversos cenários futuros, além de promover o 
compartilhamento e aprendizagem na esfera internacional. Considerada uma iniciativa de place-based adaptation, a 
Climate Ready Clyde é financiada pelas organizações membro e pelo governo escocês e gerida pela organização sem fins 
lucrativos Sniffer (Climate Policy Initiative, 2019).  
51 A National Flood Risk Assessment (NFRA) está disponível em uma plataforma online interativa: sepa.org.uk/data-
visualisation/nfra2018/. Acesso em 15/03/2020. 
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  A partir do diagnóstico de riscos e oportunidades desenvolvido pela CRC, um estudo 

econômico valorou os custos e benefícios de cada um dos 67 riscos e oportunidades identificados e 

estimou que o custo da mudança do clima para a região da cidade de Glasgow pode chegar a 400 

milhões de libras por ano até 2050. Também identificou potenciais benefícios econômicos gerados 

pela redução dos custos de aquecimento e de mortes no inverno (Climate Ready Clyde, 2019). 

Importante, no entanto, considerar que este último ponto pode ser compensado pelo potencial 

aumento ao longo das demais estações do ano de doenças diversas acentuadas pelo calor (Harvey C. 

, 2020).  

Em relação ao ambiente natural, o diagnóstico de riscos para o setor florestal desenvolvido 

pela Defra apontou perdas de 12% da produção em 2020 e 14% em 2050 devido às secas (Moffat et 

al., 2012), sabe-se também que com o aumento da temperatura deve haver uma migração de espécies 

e habitats para o norte ou para locais de maior altitude (IACCF, 2010). Na região da cidade de 

Glasgow, as mudanças de padrões impactam a biodiversidade dos espaços verdes urbanos, florestas 

e áreas de produção agrícola, assim como os petlands e áreas alagadas. Como em outros setores, no 

concerne aos ambientes naturais e biodiversidade, as pressões do clima unem-se a problemas já 

 
Figura 8. Mapa de vulnerabilidade social na Região da Cidade de Glasgow 
Fonte: Scottish Government (2015) apud England et al. (2018: 47) 
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existentes, como deficiências na gestão do uso solo, gerando aumento em erosão e deslizamentos de 

terra (England et al., 2018).  

O Mapping Flood Disavantage in Scotland (Scottish Government, 2015a) ilustra a adoção da  

abordagem com foco em vulnerabilidades para tratar dos riscos climáticos. Os termos vulnerabilidade 

socio-espacial (socio-spacial vulnerability) e disvantagem climática (climate disadvantage) ganham 

destaque; que a primeira refere-se aos aspectos pessoais, sociais e do ambiente que, em determinado 

espaço e momento temporal, resultam em perdas de bem-estar a partir de um evento externo; já a 

desvantagem climática é apresentada como função entre probabilidade do evento, nível de exposição 

e vulnerabilidade social individual ou de um grupo frente à ameaça (Lindley, O’Neill, Kandeh, 

Lawson, Christian, & O’Neill, 2011).  

Em 2010, a cidade de Glasgow concentrava mais de 40% de todos os bairros em situação de 

alta vulnerabilidade social a inundações da Escócia e quase metade dos bairros na mesma situação 

em relação a ondas de calor. Isso significa que um terço dos bairros de Glasgow encontravam-se em 

situação de alta vulnerabilidade socio-espacial a pelo menos uma das duas ameaças (Ibidem, 2011). 

As características físicas e socioeconômicas de Glasgow, assim, fazem com que um mesmo evento 

cause efeitos drasticamente mais severos na cidade do que causaria em outras áreas da Escócia.  

4.2.1 A agenda de adaptação na Escócia  

O Climate Change (Scotland) Act 2009 (CCSA 2009) estabeleceu a meta de redução das 

emissões de GEE para 2050 e foi depois atualizado pelo Climate Change (Emissions Reduction 

Targets) (Scotland) Act 2019, que assumiu a meta de zerar as emissões líquidas nacionais até 2045, 

com metas intermediárias para 2020, 2030 e 2040 (Scottish Government, 2019g)52. O Third Climate 

Change Plan (CCP), lançado em 2018 com visão até 2032, tem como foco principal os esforços para 

a redução das emissões, ainda com vistas à meta anterior, e as oportunidades de crescimento 

econômico atreladas à economia de baixo carbono (Scottish Government, 2018)53. Quase uma década 

antes, em 2009, o Climate Change Adaptation Framework havia sido publicado junto a 12 sumários 

setoriais aos quais se seguiram, em 2011, os planos de ação setoriais (Commitee on Climate Change, 

2017). O primeiro documento estatutário para adaptação na Escócia, no entanto, foi o Scotland 

Climate Change Adaptation Programme (SCCAP), lançado em 2014 e atualizado em 2019. Esta 

 
52 Disponível em: https://www.gov.scot/policies/climate-change/reducing-emissions/. Acesso em 25/01/2020. 
53 Disponível em: https://www.gov.scot/publications/scottish-governments-climate-change-plan-third-report-proposals-
policies-2018/. Acesso em 25/02/2020. 



  

 

182 

 

segunda edição do Programa assume o propósito de “fortalecer resiliência da população, do meio 

ambiente e da economia da Escócia frente aos impactos da mudança do clima” (Scottish Government, 

2019g)54. 

A definição de adaptação à mudança do clima adotada no primeiro SCCAP é “o ajuste nos 

sistemas econômico, social e natural em resposta à mudança do clima atual e esperada, a fim de 

limitar as consequências danosas e explorar oportunidades benéficas” (The Scottish Government, 

2014: 5); já segundo o SCCAP 2019-2023, adaptação consiste em “responder às mudanças que nós 

estamos vendo no clima nas últimas décadas e preparar para os desafios que nós enfrentaremos à 

medida que o clima continuar mudando” (The Scottish Government, 2019: 14). A mudança de termos, 

de “ajuste” para “preparação” é um indício da perspectiva diferente sobre o tema entre o primeiro e 

o segundo Programas. Além disso o segundo SCCAP destaca-se do anterior por quatro características 

que representam certa inovação na forma de trabalhar a agenda: a abordagem “baseada em 

resultados”, portanto na visão do país que se ser construir, assumindo a mudança do clima como um 

dos estressores que fazem com que mudanças mais amplas sejam necessárias – o Programa enxerga, 

no futuro, um país “preparado, adaptado e resiliente à mudança do clima” e estabelece cinco 

resultados esperados, os quais funcionam como grandes temas para os quais são indicadas ações para 

os cinco anos do SCCAP -; a conexão com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

ONU, em um movimento claro de internacionalização da comunicação dos esforços em adaptação, e 

com o Scotland’s National Performance Framework 55 , estabelecendo relações com objetivos 

nacionais de desenvolvimento; o desenho de uma estrutura transversal, a todo o Programa, de 

monitoramento e avaliação, com indicadores de processo e de resultados a serem acompanhados ao 

longo da sua implementação; e o reconhecimento de que a mudança de comportamento é um aspecto 

crucial do processo de adaptação e fortalecimento de resiliência, com sua incorporação como um eixo 

transversal ao SCCAP, discutido no âmbito de cada um dos cinco resultados/temas (The Scottish 

Government, 2019). 

A importância do fortalecimento de capacidades ganhou destaque no UK Climate Change 

Risk Assessment de 2017 (UK CCRA 2017) (Commitee on Climate Change, 2017) e SCCAP 2019-

 
54 Página online, disponível em: https://www.gov.scot/policies/climate-change/climate-change-adaptation/. Acesso em 
25/02/2020. 
55 O National Performance Framework reúne 81 indicadores nacionais organizados em torno de 11 objetivos, entre os 
quais um refere-se diretamente ao meio ambiente: valorizar, aproveitar, proteger e fortalecer o meio ambiente. A primeira 
versão foi publicada em 2016, depois atualizada em 2018. A versão atual dos Framework e do desempenho da Escócia 
em relação aos indicadores monitorados podem ser encontrados em: https://nationalperformance.gov.scot/. Acesso em 
1/5/2020.  
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2024 assumiu com objetivo 

“aumentar a capacidade de pessoas, 

empresas e setor publico da Escócia a 

para se adaptarem à mudança do 

clima” (Scottish Government, 2019: 

20). Mirando essa questão, o governo 

escocês financia o programa 

Adaptation Scotland, implementado 

pela organização sem fins lucrativos 

Sniffer. Este programa oferece apoio 

técnico para que organizações, 

negócios e comunidades se adaptem 

aos impactos da mudança do clima 

(Scottish Government, 2018).  

4.2.1.1 Monitoramento e relato de progresso em adaptação  

O CCSA 2009 atribuiu ao Ministério escocês a responsabilidade de apresentar ao Parlamento 

um programa de adaptação à mudança do clima, assumindo o UK CCRA como base, e de prestar 

contas anualmente sobre progresso na implementação desse programa (Scottish Government, 2019g). 

Ainda, duas seções do Act demandam dos órgãos de governo incorporar em suas funções o 

atendimento das metas de redução de emissões e de “qualquer programa estatutário de adaptação” 

(Commitee on Climate Change, 2017: 8). A partir de 2015, os 251 órgãos de governo passaram a ter 

a obrigação de publicar suas ações relacionadas a mitigação e adaptação (Ibidem, 2017). 

Instância entre o SCCAP e o Ministério, o Climate Change Delivery Board foi criado pelo 

Governo escocês para acompanhar a entrega dos compromissos estatutários postos pelo CCSA 2019 

e a realização das propostas e políticas apresentadas no SCCAP. O Board é formado por diretores das 

principais áreas do Governo relacionadas à mudança do clima e liderado pelo Diretor de 

Empreendimentos Gerais, Meio Ambiente e Inovação (Scottish Government, 2014).  

Como representando na Figura 9, entre 2015 e 2019 cinco relatórios de progresso do SCCAP 

foram publicados. Além disso, a cada dois anos, o Committee for Climate Change Adaptation Sub 

Committee desenvolve um diagnóstico independente sobre o progresso alcançado em relação a 

objetivos, propostas e políticas estabelecidos no SCCAP (Scottish Government, 2018). O primeiro 

diagnóstico apontou que o primeiro SCCAP foi importante para que os passos iniciais fossem dados 

 
Figura 9. Cronograma de relatos de progresso do SCCAP 
Fonte: SCCAP 2014-2019 (The Scottish Government, 2014: 37) 
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na preparação da Escócia para a mudança do clima já em curso; o diagnóstico publicado em março 

de 2019 apontou que o principal avanço em relação ao primeiro diagnóstico havia se dado na 

restauração dos peatlands, fortalecimento da resiliência marinha e entendimento sobre o risco de 

inundações e alagamentos. Pontos de alerta foram levantados no que concerne a doenças e pestes nas 

florestas escocesas, redução da população de aves marinhas e saúde do solo. Permaneciam lacunas 

de dados e evidências que dificultavam a avaliação sobre o progresso em diversas prioridades para 

adaptação, incluindo o desenvolvimento de empreendimentos habitacionais e infraestruturais em 

áreas de risco de alagamento e inundação e impactos na saúde a partir da mudança do clima 

(Committee on Climate Change, 2019). A Figura 10, extraída do SCCAP 2019-2024, representa as 

instâncias e relações pelas quais o relato sobre adaptação se estende.  

 

 

 

 

 

 

Entre os “resultados-chave” alcançados na agenda de adaptação até 2019, são destacados pelo 

governo escocês: a publicação do National Coastal Change Assessment; a criação da iniciativa CRC, 

por meio do programa Adaptation Scotland; a constituição do National Centre for Resilience (NCR); 

e o abrangente mapeamento das áreas com maior risco de inundação e alagamento ao largo de todo o 

território escocês (Scottish Government, 2019g). O relatório Mapping flood disadvantage in Scotland 

(2015), já antes mencionado, foi um marco para a identificação dos bairros mais vulneráveis a 

inundações com base na noção de “vulnerabilidade social a inundações” (Kazmierczak et al., 2015). 

O NCR, por sua vez, trabalha para que as comunidades da Escócia estejam adequadamente preparadas 

 
Figura 10. Estrutura de governança para integrar adaptação à mudança do clima no governo 
escocês 
Fonte: SCCAP 2014-2019 (The Scottish Government, 2014: 38) 
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para desastres naturais, sejam eles criados, acentuados ou não pela mudança do clima global. Entre 

os desastres em foco pelo trabalho do centro junto a organizações locais, comunidades, academia e 

formuladores de políticas públicas destacam-se inundações, alagamentos e deslizamentos de terra 

(Scottish Government)56. 

Vale pontuar que os principais dados sobre cenários climáticos usados pelas autoridades 

escocesas para a elaboração das políticas de adaptação são produzidos no âmbito do Reino Unido 

para todo o território57 . O Adaptation Committee58  (Reino Unido), subgrupo do Committee on 

Climate Change, produz os relatórios de evidência que informam o CCRA (Committe on Climate 

Change, 2016) junto aos dados de projeções climáticas produzidos no âmbito do UK Climate 

Projections (UKCP) (Commitee on Climate Change, 2017).  

O último CCRA, de 2017, inclui um relatório sintético sobre a Escócia (UKCCRA Summary 

for Scotland), organizado nas mesmas seções temáticas que o relatório completo: ambiente e ativos 

naturais, infraestrutura, pessoas e ambiente construído, negócios e indústria, dimensões internacionais 

e elementos transversais. O CCRA UK e o relatório sintético embasaram o SCCAP 2019-2024, que 

esteve em consulta pública no primeiro semestre de 2019.   

4.2.1.2 Atuação das autoridades locais  

Os órgãos do setor público da Escócia possuem uma dupla responsabilidade em relação à 

agenda de adaptação, estabelecida na legislação nacional de clima: reduzir as vulnerabilidades da 

própria organização frente à mudança do clima e garantir que outros setores, comunidades, 

organizações sociais e empresas, também possam fazê-lo. Além disso, devem relatar anualmente seus 

esforços e os resultados alcançados. Ao mesmo tempo, os ministros escoceses têm a obrigação legal 

de prover as informações e diretrizes necessárias para que os órgãos públicos possam cumprir suas 

obrigações na agenda de clima. Os órgãos do setor público são: autoridades locais – City Councils-, 

polícia, provedores de serviços de bombeiro e de saúde, parcerias do setor de transporte, 

universidades e faculdades e agências como Scottish Water, SEPA e Scottish Natural Heritage (SNH). 

No total, são 180 os órgãos do setor público com a obrigação de submeter seus relatos anuais ao 

Governo escocês, entre eles estão as autoridades locais (Scottish Government, 2019e). 

 
56  Página online, disponível em: https://www.readyscotland.org/ready-government/national-centre-for-resilience/. 
Acesso em 26/02/2020.  
57 O Climate Change Risk Assessement é produzido a cada cinco anos, como determinado pelo 2008 Climate Change 
Act, e apresenta os riscos e oportunidades derivados da mudança do clima – dos eventos presentes e futuros - para o Reino 
Unido. Dois foram publicados em 2012 e 2017, o próximo está previsto para 2022 (Committe on Climate Change, 2016). 
58 formado por mais de 200 pessoas, que representam mais de 65 organizações. A elaboração dos capítulos técnicos é 
liderada pela Universidade de Exerter (Committe on Climate Change, 2016).  
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As autoridades locais (representadas na Figura 11) correspondem a 32 Conselhos formados 

por 1.227 conselheiros eleitos a cada cinco anos. Os City Councils são responsáveis pela oferta dos 

principais serviços públicos dos quais usufrui a população: educação – pré-escola, escola e educação 

para adultos e financeira -, trabalho social – incluindo cuidados comunitários -, combate a 

desigualdades e promoção da inclusão social, rodovias e transporte, planejamento e meio ambiente, 

desenvolvimento econômico, serviços regulatórios e de proteção, habitação, entretenimento e 

biblioteca, serviços culturais e gestão de resíduos (COSLA).  

 Apoio técnico, treinamentos, métodos e 

ferramentas para que os órgãos públicos locais 

e suas organizações parceiras na 

implementação de políticas públicas possam 

avançar no entendimento sobre eventos 

climáticos e seus impactos, e na elaboração e 

implementação de estratégias e iniciativas de 

adaptação vêm sendo oferecidos especialmente 

por meio do já mencionado programa 

Adaptation Scotland, financiado pelo governo 

escocês. Em 2019, o programa lançou o 

“Scotland Adapts: A Capability Framework 

For a Climate Ready Public Sector”, que traz 

um framework com ações a serem executadas 

pelas organizações de acordo com seus “níveis 

de maturidade” em quatro grupo de 

capacidades organizacionais consideradas 

fundamentais para fortalecimento de resiliência 

(Hagg et al., 2019). Antes, em 2011, o governo 

escocês lançara o documento “Public Bodies Climate Change Duties: putting them into practice”, 

dirigido a apoiar os órgãos públicos a incorporar a mudança do clima transversalmente em suas 

agendas e ações prioritárias, como uma lente para planejar, executar e avaliar suas atuações (Scottish 

Government, 2011). Desde então a intenção de tornar mainstream a agenda de mudança do clima, 

integrada ao aparelho e aos serviços públicos em nível local, é a tônica do discurso encontrado em 

 
Figura 11. Mapa das autoridades locais da Escócia 
Fonte: The Scottish Government, 2015: 54 
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documentos base e instrumentos de política pública nos níveis nacional e subnacional (Hagg et al., 

2019; Lindsay, England & Beswick, 2019; Historic Environment Scotland, 2019).   

Outra fonte de apoio às autoridades locais, em especial para contruir comunicações efetivas 

com organizações sociais e comunidades e, a partir daí, promover planejamentos e ações 

participativas, pensadas e implementadas junto com a sociedade civil, é oferecida por embedded 

artists, artistas que atuam no contexto de questões públicas complexas (as Figuras 12 e 13 ilustram 

um workshop conduzido por um músico - embedded artist – em Aberdeen). Organizações como a 

Creative Carbon fazem o intermédio entre órgãos públicos e artistas (Creative Carbon Scotland, 2019; 

Creative Scotland, 2019). 

 A fim de estabelecer a conexão entre os órgãos públicos em nível nacional e local e identificar 

os pontos de atenção para a implementação das diretrizes e ações dispostas no CCSA 2009 e no 

SCCAP nas organizações e territórios, duas instâncias operam reunindo representantes dos principais 

órgãos: o Public Sector Climate Leaders Forum e o Public Bodies Delivery Group; do primeiro 

participam os executivos com escopo estratégico de atuação, do segundo representantes das agências 

executoras. Em um escopo mais operacional, a Sustainable Scotland Network reúne profissionais do 

setor público que atuam nas agendas de desenvolvimento sustentável e mudança do clima (Scottish 

Government, 2019e).  

 O Climate Leaders Forum é presidido pelo Ministro para Meio Ambiente e Mudança do Clima 

e vice-presidido pelo Diretor para Desenvolvimento, Economia e Sustentabilidade da COSLA 

(Scottish Government, 2014). A COSLA representa as autoridades locais coletivamente, promovendo 

 
Figura 12 e 13. Workshop promovido por Creative Carbon e SEPA sobre esquema de redução de risco de 
inundação junto a crianças de escola primária em Aberdeen 

Fonte: autora 
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espaço para discussão dos temas comuns, construção de visões coletivas e representação dessas visões 

junto aos parlamentos escocês, do Reino Unido e europeu (COSLA)59. Portanto, a organização 

também atua como ponte entre as políticas de clima locais e os demais níveis.  

4.2.2 A agenda de adaptação à mudança do clima na região da cidade de Glasgow 

A influência da agenda nacional de adaptação nas políticas, ações e investimentos em nível 

local é direta, não apenas pelo relato mandatório dos esforços relacionados a clima, também por meio 

do programa Adaptation Scotland, o qual se desdobra em diversas frentes voltadas ao fortalecimento 

de capacidades adaptativas (CA), mobilização e engajamento, produção e disseminação de 

conhecimento e apoio à formulação e implementação de estratégias e planos locais de adaptação. Por 

meio desse programa, três cidades receberam suporte para o desenvolvimento de planos locais de 

adaptação à mudança do clima: Glasgow, Edimburgo e Aberdeen (Climate Ready Clyde, 2019).  

Embora um caminho longo ainda fosse vislumbrado para a adaptação da cidade de Glasgow 

à mudança do clima, em especial no concerne ao fortalecimento de capacidades institucionais e 

sociais, como apontam a ORG (Glasgow City Council, 2016) e o Diagnóstico de riscos de 

oportunidades da mudança do clima para a região da cidade de Glasgow (England et al., 2018), um 

setor da economia voltado a adaptação e resiliência já empregava 8.000 pessoas e gerava 146 milhões 

de libras de receita em 2018 (Ibidem, 2018).   

O Glasgow City Council (GCC) ainda não tinha, em 2019, uma política pública específica de 

adaptação à mudança do clima. Mesmo assim, avançou na incorporação do tema transversalmente 

em outras políticas, a exemplo de uso da terra e planejamento urbano, como refletido no Glasgow 

City Development Plan (CDP) (Glasgow City Council, 2017) e de água e saneamento, por meio da 

atuação da Metropolitan Glasgow Strategic Drainage Partnership 60  (MGSDP) (Glasgow City 

Council, 2018). Entre os elementos que impulsionaram essa transversalização em curso foram: a 

participação da cidade em redes e projetos da União Europeia, como a EU Mayors Adapt, o 

engajamento na 100 Resilient Cities e parcerias e coalizões, entre organizações atuando em diferentes 

escalas, que adotaram a perspectiva regional – da região da cidade de Glasgow – para trabalhar 

adaptação, resiliência e soluções baseadas na natureza (SbN); em destaque, a formação da Climate 

 
59  Página disponível no website da COSLA: https://www.cosla.gov.uk/scottish-local-government. Acesso em 
28/02/2020. 
60 A Metropolitan Glasgow Strategic Drainage Partnership (MGDSP), fundada em 2002, é uma parceria de múltiplas 
agências, que cobrem uma área entre Councils, transfronteiriça, dedicada a transformar a maneira como a cidade pensa e 
gerencia as chuvas para acabar com as inundações descontroladas e melhorar a qualidade da água (Glasgow City Council, 
2018a).  
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Ready Clyde Partnership (CRC). Por meio da CRC, uma estratégia de adaptação para a região de 

Glasgow estava em desenvolvimento em 2019.  

A formação da agenda local de adaptação teve como marco fundamental a estratégia de 

resiliência ORG, desenvolvida a partir da adesão de Glasgow em 2013 à iniciativa 100 Resilient 

Cities, liderada pela Rockfeller Foundation. A ORG foi elaborada com base no City Resilience 

Framework, um modelo adotado na iniciativa organizado em quatro eixos: saúde e bem-estar, 

economia e sociedade, infraestrutura e meio ambiente e liderança e estratégia. O GCC, via seu 

departamento de resiliência, optou por enfocar a mudança do clima, como principal estressor, em seu 

planejamento de longo prazo para resiliência. Em especial, o aumento do volume e da intensidade de 

chuvas e inundações foi assumido como ameaça à infraestrutura, economia, ecossistemas, saúde 

humana e bem-estar na região da cidade de Glasgow.  

A ORG consiste em uma estratégia de longo prazo para resiliência com ações a serem 

implementadas no horizonte de dois anos (Glasgow City Council, 2016). O documento foi elaborado 

por meio de um amplo processo de engajamento com instituições públicas, organizações, negócios 

locais e cidadãos pautado por diálogo, nas ruas, em reuniões e oficinas, a fim de “definir as prioridades 

para resiliência e construir pertencimento e compromisso em relação à implementação da estratégia” 

(Ibidem, 2016: 29). Coordenada pelo GCC, sob a liderança do diretor de resiliência, a estratégia 

contou com um Grupo Diretor (Resilient Glasgow Steering Group) que acompanhou seu 

desenvolvimento, ofereceu diretrizes ao longo do caminho e avaliou os produtos. O Grupo foi 

composto por representantes de outros departamentos do GCC, parceiros públicos, empresas, 

academia e organizações da sociedade civil, e prestou contas, ao longo do período de 

desenvolvimento e implementação da estratégia, para diferentes Council Committees temáticos e 

outras organizações públicas diretamente relacionadas, como a Scottish Water. Especialistas com 

interesse, experiência e conhecimento em resiliência urbana compuseram o Resilient Glasgow Forum 

com a missão de apoiar o Grupo Diretor (Glasgow City Council, 2016). 

Assim, embora seguindo o City Resilience Framework, o processo participativo multiator e o 

arranjo de governança por meio dos quais a ORG foi elaborada propiciaram que a estratégia refletisse 

características específicas de Glasgow e reconhecesse as iniciativas e os atores relevantes para o 

fortalecimento de resiliência na cidade. Ao mesmo tempo, como reconhecido na própria ORG 

(Glasgow City Council, 2016: 8), o fato de o Framework servir de apoio às diferentes cidades da 100 

RC facilitou a troca de experiências e a identificação de desafios comuns, apesar das peculiaridades 

dos contextos biofísicos e sociopolíticos locais.   
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As diretrizes e ações sistematizadas na ORG foram consideradas e em parte incorporadas no 

Regional Development Plan (RDP), elaborado pelo ClydePlan. Plano esse que se desdobrou nos 

Local Plans para as oito autoridades abrangidas no ClydePlan, os quais pautam a organização 

territorial e o uso da terra. Um dos quatro temas centrais ao RDP é a cidade como um “lugar natural 

e resiliente” (Clydeplan, 2017; England et al., 2018). A ORG também alimentou, junto aos dados e 

estudos disponibilizados pelos governos do Reino Unido e da Escócia, Diagnóstico de Riscos e 

Oportunidades da Mudança do Clima para a Região de Glasgow (Climate Ready Clyde’s Climate 

Risk and Opportunity Assessment for Glasgow City Region) desenvolvido pela CRC (Climate Ready 

Clyde, 2019). Os riscos e oportunidades foram organizados nesse diagnóstico nos mesmos seis temas 

considerados no UKCCRA Summary for Scotland (Commitee on Climate Change, 2017) e na ORG 

(Glasgow City Council, 2016).   

A CRC foi um ator fundamental para a formação da agenda de adaptação na região da cidade 

de Glasgow, assumindo-a como foco de sua atuação. A iniciativa instituiu um ciclo de adaptação a 

ser repetido a cada cinco anos até 2080, que 

parte do diagnóstico de riscos e 

oportunidades, passa pelo desenvolvimento 

de estratégia e plano de ação para 

adaptação, implementação e chega ao 

monitoramento, avaliação e revisão do 

processo e da estratégia, como representado 

no Figura 14.  

Desde sua publicação, em 2019, o 

diagnóstico de riscos e oportunidades vem 

pautando o debate público, respaldando 

projetos locais e regionais, e é considerado 

modelo para outras regiões da Escócia. 

Com base nele foi elaborado, como já 

mencionado, um diagnóstico econômico dos custos e benefícios derivados dos 67 riscos e 

oportunidades destacados para o período até 2080 e, em 2019, estava em elaboração a primeira 

Estratégia de Adaptação para a região de Glasgow, acompanhada de um Plano de Ação, com a 

intenção de indicar as áreas prioritárias para ação e as atividades a serem executadas entre 2020 e 

2025 (Climate Ready Clyde, 2020). Nessa Estratégia, o fortalecimento de resiliência dos sistemas 

 
Figura 14. Processo de Adaptação do Climate Ready 
Clyde 
Fonte: England et al. (2018: 7) 
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socioambientais segue em primeiro plano, mas com o recorte da mudança do clima como estressor 

em foco: “a Estratégia buscará garantir que a economia, a sociedade e o meio ambiente da Região da 

Cidade de Glasgow não apenas estejam preparados, mas sigam florescendo em face aos impactos 

derivados da crise climática” (Ibidem, 2020: 1). Entre os objetivos do Plano de Ação está tornar a 

Região preparada para lidar com uma gama de cenários climáticos futuros, que vão de 1,5 a 4oC de 

aquecimento da temperatura média global, o que evidencia a abordagem voltada ao fortalecimento 

de CA e resiliência.   

4.2.2.1 Abordagens em destaque na agenda de adaptação em Glasgow 

Abordagens comuns adotadas tanto para a análise de dados e informações, quanto nas medidas 

e ações propostas para fortalecimento de resiliência e adaptação frente à mudança do clima são 

comuns à ORG, ao Diagnóstico de Risco e Oportunidades e à Estratégia de Adaptação para a região 

da cidade de Glasgow. Abordagens essas que estão presentes também nas políticas nacionais 

relacionadas a mudança do clima e meio ambiente, mas no nível local três delas, em especial, são 

acentuadas devido ao contexto, já antes descrito, de problemas sociais históricos relacionados a 

desigualdade social, violência urbana, saúde e bem-estar, são elas: fortalecimento de capacidades 

‘endógenas’; justiça social; e placemaking. Para a Escócia, Glasgow serve de laboratório para 

investimentos e programas de adaptação, a partir do entendimento de que é a partir da sua combinação 

com condições pré-existentes, fatores estruturais de vulnerabilidade, que os eventos climáticos geram 

os maiores danos e perdas socioeconômicos (Scottish Government, 2019a). A respeito das três 

abordagens, destaca-se:  

1. Fortalecimento de CA: por meio da forma como “recursos, serviços e ativos são geridos e 

usados” (Climate Ready Clyde, 2020), propõem-se alavancar a infraestrutura de suporte, os 

ambientes natural e construído, os serviços de saúde e a economia para garantir que haja 

capacidade intrínseca aos sistemas sociais, institucionais, políticos e ambientais para resistir, 

se transformar e se desenvolver nos diferentes cenários.  Para tanto, reconhece-se como 

elemento crucial, no nível das instituições, a habilidade de colaborar, inovar e encontrar 

caminhos diversos para financiar os esforços, o que, por sua vez, depende de competências, 

conhecimento e acesso a informação. Nesse sentido, arranjos coletivos de colaboração e 

governança foram entendidos, e vem sendo praticados, como via indispensável para a 

otimização de recursos e ampliação de capacidades nos diferentes níveis: “nós avançaremos 

a partir do sucesso de parcerias exemplares que já estão entregando programas e 

incrementarão nossa capacidade de lidar com a mudança do clima” (Glasgow City Council, 
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2016: 51). As parcerias “exemplares” são: MGSDP, Glasgow and Clyde Valley Green 

Network Partnership (GCVGN) e CRC. Ainda, na ORG exalta-se a relevância das instituições 

sólidas nos níveis local, regional e nacional, com as quais a cidade conta para fortalecer sua 

resiliência de maneira sistêmica, a exemplo dos serviços de emergência e da Unidade de 

Resiliência (Ibidem, 2016). No Diagnóstico de riscos de oportunidades reconhece-se a saída 

do Reino Unido da União Europeia como uma barreira ao financiamento da agenda de 

adaptação, um dos eixos de capacidade adaptativa, e aponta-se para a importância, nesse 

contexto, da cidade trabalhar junto aos governos escocês e do Reino Unido para que adaptação 

à mudança do clima esteja considerada nos instrumentos de “financiamento verde” (England 

et al. 2018).  

2. Justiça social: o reconhecimento de que Glasgow é uma cidade marcada pela desigualdade 

social e a atenção ao Glasgow effect colocam a “criação de uma sociedade mais justa e 

igualitária” como objetivo transversal a políticas de diferentes áreas, incluindo resiliência e 

adaptação (Glasgow City Council, 2016: 37). Segundo a ORG, essa sociedade a ser construída 

é também “resiliente aos diversos futuros em potencial” (Ibidem). Os “estresses crônicos” de 

longa data, a pobreza e inequidade, são entendidos como barreiras estruturais à resiliência. Na 

agenda de gestão de riscos de inundações, a correlação entre condições de vulnerabilidade 

social e exposição e sensibilidade a inundação foram evidenciadas em um grupo de estudos e 

diagnósticos (SEPA, 2018; Sayers et al., 2017; Climate Ready Clyde, 2018); a Estratégia e os 

intrumentos de gestão para redução de riscos partem do entendimento de que “os impactos de 

inundações são produto das circunstâncias socioeconômicas, com algumas áreas, 

comunidades e indivíduos estando em maior desvantagem em relação a outros” (Climate 

Ready Clyde, 2019: 43) e de que tais desvantagens tendem a ser exarcebadas pela mudança 

do clima uma vez que os eventos de inundação tornam-se mais frequentes e severos, e os 

impactos sociais mais profundos com a interrupção de acesso a serviços, perda de dias de 

escola e de trabalho e pressões sobre a saúde física e mental da população (Miller, Roe, 

Brown, Morris, Morrice, & Ward Thompson, 2012). A este respeito, o Diagnóstico de riscos 

de oportunidades relacionados à mudança do clima aponta que os impactos emocionais e 

psicológicos podem ser mais severos e duradouros do que os danos físicos. Os piores impactos 

psicológicos recaem sobre as comunidades pobres, entre crianças, mulheres e idosos (Climate 

Ready Clyde, 2019). Uma análise sobre em que medida justiça climática estava inserida no 

framework de políticas de inundação na região da cidade de Glasgow, realizada em 2017, 
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levou em conta oito “princípios” e concluiu que quatro deles, relacionados a efetividade e 

eficiência, estavam contemplados, enquanto outros quatro, voltados a equidade e 

legitimidade, demandavam mais esforços (Cotton, 2017). As políticas levavam em 

consideração:  

• Distribuição dos impactos presentes e futuros da mudança do clima; 

• Diversos fatores que compõem situações de vulnerabilidade; 

• Ações para fortalecimento de capacidade adaptativa e apoio a medidas de adaptação 

tanto infraestruturais, quanto referentes à oferta de serviços; e 

• Avaliação de todas as opções de adaptação com vistas a garantir que as mais benéficas 

para os grupos em situações de maior vulnerabilidade fossem levadas a cabo.  

Os princípios relacionados a equidade que requeriam mais atenção eram:  

• Análise frequente da distrubuição dos grupos em situações de vulnerabilidade a partir 

do reconhecimento de que a vulnerabilidade é dinâmica; e 

• Identificação das implicações potencialmente negativas para os grupos em situações 

de vulnerabilidade de ações específicas de adaptação.  

Em relação a legimitidade, entendeu-se que os seguintes princípios precisariam ser 

fortalecidos:  

• Envolvimento de comunidades no desenvolvimento e implementação de planos e 

atividades relacionadas a adaptação e apoio ao fortalecimento de resiliência no longo 

prazo; e  

• Clareza de que trade-offs podem surgir no esforço de promover processos de 

adaptação socialmente justos e, diante deles, priorizara minimização minimizar dos 

impactos sofridos pelas comunidades em situações de vulnerabilidade. 

Também em relação aos impactos do aumento da temperatura na Região, reconhece-se um 

“forte fator distributivo” derivado da combinação de exposição, sensibilidade e baixa 

capacidade adaptativa – em parte pela falta de acesso a redes de apoio – das comunidades e 

grupos sociais mais pobres, idosos e pessoas com questões pré-existentes de saúde (England 

et al., 2018; Lindley et al, 2011). 

3. Placemaking: o princípio de placemaking irradiou-se nos instrumentos de planejamento, tanto 

em nível nacional, como refletido no Planning (Scotland) Act 2019 (Scottish Government, 

2019c), como local, evidenciado no CDP de Glasgow (Glasgow City Council, 2017). Uma 

das principais referências para tanto foi o National Performance Framework, que estabelece 
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as diretrizes e objetivos para promoção de bem-estar na Escócia, e coloca como necessários a 

escuta e o entendimento das experiências e histórias da vida real das pessoas, grupos e 

comunidades (Scottish Government61; Scottish Government et al., 2019). Ainda, o Place 

Principle, estalecido pelo Governo escocês e pela COSLA para promover abordagens 

holísticas em nível local, dedica-se a “superar as fronteiras organizacionais e setoriais, 

encorajando maior colaboração e envolvimento comunitário e alcançando maior impactos a 

partir de energia, recursos e investimentos combinados” (Scottish Government, 2019b). A 

ORG indica que é por meio de processos de placemaking que locais “bem-sucedidos e 

resilientes serão criados a partir da compreensão das relações entre as características físicas, 

sociais e economicas das áreas” (Glasgow City Council, 2016: 50). A Estratégia assume o 

placemaking como uma abordagem holística que possibilita a compreensão dos ativos, 

oportunidades e necessidades de um determinado lugar, e a solução das principais questões 

locais por meio da colaboração entre setores e integração de serviços. À medida em que se 

propõe a aterrisar nos territórios, relacionando desafios, políticas e diretrizes globais e 

nacionais às visões, histórias e experiências das pessoas neles vivem, os processos de 

placemaking são entendidos como fundamentais para que o clima presente e futuro seja 

considerado em decisões complexas, como as referentes ao uso da terra (Scottish Government 

et al., 2019; Climate Ready Clyde, 2020). A CRC reconhece que para que as comunidades 

possam imaginar e (re)criar suas vidas e lugares de maneira que sejam resilientes à mudança 

do clima, são necessários que os processos de planejamento e tomada de decisão sobre 

políticas e instrumentos sejam capazes de encorajar e inspirar a participação cidadã (Climate 

Ready Clyde, 2020). Antes disso, espaços e infraestrutura verdes já eram defendidos como 

promotores de abordagens inovadoras de placemaking, como pode ser encontrado no relatório 

“Green Infrastructure”, publicado pelo governo escocês em 2011, que apresenta os múltiplos 

benefícios da infraestrutura verde, a coloca como componente integral ao desenvolvimento 

de “comunidades sustentáveis” e a processos de regeneração e traz diretrizes para a sua 

incorporação em projetos de engenharia, arquitetura e obras urbanas – do planejamento 

estratégico ao masterplan (Scottish Government, 2011) 

4. Infraestrutura e espaços verdes: os espaços verdes ganharam espaço no debate público sobre 

saúde e bem-estar, justiça social e sobre mudança do clima na região da cidade de Glasgow a 

 
61 O National Performance Framework, assim como os indicadores monitorados e seus resultados mais atuais estão 
disponíveis no website: https://nationalperformance.gov.scot/. Acesso em 05/04/2020.  
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partir dos anos 2000. Expoente dessa agenda, a GCVGNP assumiu metas como a 

transformação de 3.500 hectares de áreas abandonadas ou não utilizadas em espaços verdes, 

a instalação de 30km2 de infraestrutura verde urbana, 1.000km de rotas de transporte ativo e 

4.000 novos loteamentos para comunidades plantarem alimentos (England et al., 2018). 

Outras organizações com a missão de promover infraestrutura e espaços verdes na região da 

cidade de Glasgow são as Central Scotland Green Network (CSGN), SNH, Forestry 

Commission Scotland (FCS) e Greenspace Scotland. A defesa pauta-se tanto nos resultados 

esperados - múltiplos benefícios gerados para diferentes agendas públicas, entre as quais 

saúde, transporte, inundações, mudança do clima, biodiversidade e crescimento econômico -, 

quanto no processo de desenho e implementação dos espaços e infraestrutura verdes, tidos 

como promotores da integração entre campos de conhecimento, setores e áreas de governo. 

Na ORG, infraestrutura verde para a gestão sustentável da água apontada como foco para 

aprendizado a partir das experiências de outras cidades da rede 100 Resilient Cities. 

Reconhece-se que sua adoção depende de mudanças infraestruturais e culturais; implica a 

transição da prática de remoção da água, o mais rápido possível, para os canos subterrâneos 

para sua manutenção em canais, lagos e jardins de chuva (Glasgow City Council, 2016).  

 

Por fim, reconhece-se no Diagnóstico de riscos e oportunidades, bem como na Estratégia e no 

Plano de Adaptação para a região da cidade de Glasgow, que estavam em elaboração em 2019, que 

medidas “incrementais” de adaptação não bastam, uma “abordagem transformacional”, que integre 

adaptação a mudanças de larga escala requeridas na região, é necessária: “temos que complementar, 

apoiar e reforçar transições societais mais amplas rumo a uma economia regenerativa circular, de 

emissões líquidas zero, que responda à emergência ecológica, ao mesmo tempo em que considere a 

transformação digital e o envelhecimento da população” (Climate Ready Clyde, 2020).  

4.3 Relações entre políticas: adaptação como uma agenda de convergência  
 

Esta Seção retoma os eixos temáticos transversais à agenda de adaptação, apresentados nas 

subseções ‘4.2.1 A agenda de adaptação na Escócia’ e ‘4.2.2 A agenda de adaptação em Glasgow’, e 

aprofunda o entendimento das relações entre eles à luz do sistema de políticas públicas, e de seus 

instrumentos, relevantes para a adaptação à mudança do clima em Glasgow.  

Para entender as bases político-institucionais que regulam, promovem e oferecem os meios 

para que processos de adaptação avancem no nível local, do território urbano e periurbano de 

Glasgow, é necessário retomar um framework de políticas que abarca uma diversidade de agendas 
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para as quais a mudança do clima implica riscos e oportunidades e que, por sua vez, influenciam CA, 

condições de vulnerabilidade e os caminhos para o fortalecimento de resiliência (incluindo a 

qualidade da resiliência, se pautada pela engenharia, pelo reconhecimento de sistemas 

socioecológicos, ou/e em sentido evolucionário). Se esse exercício se mostra relevante para o estudo 

da agenda de adaptação, e de seu potencial de efetiva implementação, em qualquer contexto, ele é 

especialmente importante no contexto de Escócia-Glasgow, no qual as inter-relações são exaltadas 

nos documentos centrais da agenda de mudança do clima, como os CCSA, CCP, SCCAP e ORG.  

 Para tanto, dois sistemas de políticas foram percorridos: o de planejamento e o de mudança 

do clima propriamente dito. Isso porque é com base no primeiro que as políticas e instrumentos de 

clima são desenhados, incorporam conceitos e abordagens, ganham características específicas e 

alcançam o território, de forma mais ou menos participativa.  

4.3.1 Sistema de Planejamento  

O sistema e o serviço de planejamento escoceses dedicam-se ao propósito de: “direcionar os 

governos e os serviços públicos à criação de um país mais bem-sucedido, com oportunidades para 

todos se desenvolverem, por meio do crescimento econômico sustentável” (Scottish Government, 

2014: 1). O sistema forma a base para que os desenho, formulação, implementação e monitoramento 

das agendas, políticas e instrumentos voltem-se a este mesmo propósito e sejam, portanto, 

convergentes em relação a objetivos gerais, princípios e métodos. Entre os quatros objetivos gerais 

do sistema e dos serviços de planejamento da Escócia, um refere-se à criação de lugares (i) de baixo 

carbono, por meio da redução das emissões de carbono e da adaptação à mudança do clima; e (ii) 

naturais e resilientes, por meio da proteção e fortalecimento dos ativos naturais e culturais e de seus 

usos sustentáveis. Os outros dois relacionam-se ao crescimento econômico sustentável, regeneração 

e criação de lugares ‘bem planejados’, e à conexão nos e entre os lugares, por meio de transporte de 

qualidade e conectividade digital (Ibidem, 2014).  

Desde 2015, o sistema de planejamento da Escócia passa por um processo de simplificação, 

com maior participação das partes interessadas nos diferentes níveis; processo esse que tem como 

marco o projeto de lei Planning (Scotland) Bill apresentado ao Parlamento Escocês em 2017. Desde 

então o planejamento é guiado pela combinação entre o National Planning Framework (NPF) e a 

Scottish Planning Policy (SPP)62, com funções complementares, coproduzidos com as autoridades de 

 
62 Ao longo da realização dessa pesquisa, o National Planning Framework 3 estava em vigor, novas edições do NPF (o 
NPF 4) e da SPP eram esperadas para 2020 (Scottish Government, 2018).  
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planejamento dos diferentes níveis a fim de que as prioridades regionais e locais possam ser refletidas 

nas diretrizes e instrumentos desses níveis (Scottish Government, 2018). Enquanto o NPF consiste 

em uma estratégia de longo prazo, considerada a “expressão espacial da Government Economic 

Strategy e dos planos de desenvolvimento e investimento em infraestrutura” (Scottish Government, 

2014: iv), a SPP é a referência para o planejamento do uso da terra em todo o país. Ambos formam a 

base para os planos de desenvolvimento sob a liderança das autoridades regionais e locais – como o 

planejamento do uso da terra elaborado junto a comunidades e parceiros locais -, assim como para os 

planos temáticos e setoriais.   

Como representado na Figura 15, tal sistema alcança os territórios – cidades, bairros, 

comunidades – por meio dos Strategic Develoment Plans (SDP)63 desenvolvidos pelas autoridades 

locais para as quatro áreas de planejamento estratégico da Escócia – áreas em torno das cidades de 

Aberdeen, Dundee, Edinburgh e Glasgow; os SDP, por sua vez, norteiam os Local Development 

Plans (LDP), e os masterplans, os quais detalham cartograficamente as intervenções físicas e 

infraestruturais planejadas para os lugares (Scottish Parliament, 2006). Os projetos de regeneração 

urbana de áreas, bairros ou edifícios consolidam-se em masterplans, os quais são a base para a 

negociação de elementos e características dos empreendimentos entre as partes interessadas.   

 

 

 

 

 

 

 
63 O Planning (Scotland) Act 2019, instituído pelo Parlamento Escocês em julho de 2019, alterou a obrigação estatutária 
de preparação dos Strategic Development Plans, substituindo-a pela de elaboração das Regional Spatial Strategies. 
Obrigação não mais circunscrita às quatro Strategic Development Plan Areas em torno das maiores cidades do país, mas 
estendida a todas as autoridades locais escocesas. Tal alteração do sistema de planejamento deve entrar em vigor ao final 
de 2021, com a aprovação do National Planning Framework 4 (Clydeplan, n.d.).  
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Especialmente relevante para este trabalho é o fato de que a partir do Planning Bill (2017), as 

comunidades passaram a ter reconhecido o direito de elaborar seus próprios planos para os lugares 

(places), o que abre a possibilidade de que se ancorem no processo de planejamento para viabilizar 

as transformações que julgam necessárias e acessem recursos públicos para tanto – por exemplo, via 

o Climate Change Fund (CCF) (Scottish Government, 2018).  

A Figura 16, mais abaixo, representa o sistema de planejamento por meio de algumas das 

principais políticas e seus instrumentos nos níveis nacional (Escócia), regional (região da cidade de 

Glasgow), da cidade e local (áreas, bairros e empreendimentos). Esse sistema se relaciona com as 

várias áreas por meio de diretrizes para o planejamento temático e setorial, mas principalmente por 

meio do estabelecimento de princípios comuns, como os de placemaking e empoderamento 

comunitário. Embora a Figura 16 reflita algumas poucas políticas de interface, como a Scotland’s 

Economic Strategy, e o Central Scotland Green Network Programme Plan, relações diretas existem  

ao menos com os:  2020 Challenge for Scotland’s Biodiversity, Housing Strategy, Land Use Strategy, 

National Marine Plan, Regeneration Strategy, National Transport Strategy, Scotland’s Digital Future 

e Eletricity & Heat Generation Policy Statements (Scottish Government, 2014a: 8). 

Trata-se de um sistema complexo pela quantidade de documentos, marcos e instrumentos 

abarcados, também pelas múltiplas referências e relações entre eles, mas nota-se a confluência de 

objetivos e narrativas nesse sistema. A intenção aqui não é realizar uma revisão exaustiva das políticas 

e de seus instrumentos, tampouco das relações entre eles, mas sim ilustrar a teia de políticas públicas 

 
Figura 15. Instrumentos para planejamento local e de empreendimentos na Escócia 
Fonte: autoria própria com base nos NPF (Scottish Government, 2014) e SPP (Scottish Government, 
2014a) 
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que resulta em uma base institucional densa, coesa e sinérgica no sentido de redução de condições 

estruturais de vulnerabilidade de forma a promover justiça social e de criação de bases, não apenas 

para combater os impactos negativos da mudança do clima, mas também para fortalecer resiliência 

dos sistemas sócio-econômico-culturais-ambientais nos curto, médio e longo prazos. 



  

 

200 

 

 
Figura 16. Representação do sistema escocês de políticas e instrumentos de planejamento  
Fonte: autoria própria
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O Planning (Scotland) Act 2019 atualiza o Planning etc. (Scotland) Act 2006 e constitui as 

diretrizes, instâncias e obrigações para o planejamento do país, das cidades e de seus territórios. O 

NPF4, em elaboração ao longo de 2020, está previsto no Act 2019 como “um plano de espacial de 

longo prazo para a Escócia identificando onde desenvolvimento e infraestrutura são necessários para 

apoiar o crescimento sustentável e inclusivo”, e estabelecendo as prioridades para ‘desenvolvimento 

espacial’ em nível regional, com visão até 2050 (Scottish Government, 2019h). Entre as mudanças 

trazidas pela nova lei está a obrigação de elaboração das Regional Spatial Strategies (RSS) pelas 

autoridades de planejamento, individualmente ou coletivamente, organizadas em nível regional. As 

RSS voltam-se a identificar as necessidades e prioridades a serem consideradas em empreendimentos 

dedicados à promoção do ‘desenvolvimento estratégico’ de médio e longo prazos nas áreas. A lei 

também prevê os Local Place Plans (LPP) a serem elaborados por organizações comunitárias a fim 

de indicar usos da terra e empreendimentos prioritários para seus bairros e espaços comuns. Tanto as 

RSS quanto os LPP devem ser considerados na elaboração dos LDP. (Scottish Government, 2019i; 

Scottish Parliament, 2006) 

Ainda, o Planning (Scotland) Act 2019 adiciona nova responsabilidade para as autoridades de 

planejamento: a de elaborar Open Space Strategies (OSS) com o objetivo de propiciar o 

desenvolvimento, a manutenção e o uso de infraestrutura verde de forma articulada às estratégias de 

florestas e bosques. Por fim, a obrigatória relação do planejamento com o marco regulatório de 

mudança do clima é uma atualização trazida pelo Act 2019, o qual apresenta diretrizes, nesse sentido, 

para o NPF4: “em particular, o NPF4 terá que estar alinhado aos resultados apontados pelo National 

Performance Framework; responder às mudanças necessárias para o crescimento inclusivo; (...) 

oferecer uma resposta de planejamento espacial à emergência climática global” (Scottish 

Government, 2019h).   

Entre as atualizações e inserções apresentadas pelo Planning (Scotland) Act 2019 aparecem 

nove referências diretas à mudança do clima, entre as quais as seguintes relacionadas a adaptação:  

• definição de que, quando revisando o NPF, os ministros escoceses devem considerar a 

estratégia de uso da terra apresentada no CCSA 2009 e o SCCAP; e 

• diretriz para que a Forestry and Woodland Strategy assuma o fortalecimento da resiliência 

das florestas e bosques frente à mudança do clima como norte.  

Além disso, a agenda de adaptação relaciona-se a esse sistema principalmente por conexões e 

referências cruzadas, no nível nacional, entre o NPF e os The Climate Change (Scotland) Act  e 

SCCAP, e, no nível da cidade, entre os CDP e Glasgow City Council Strategic Plan e a ORG. Vale 
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mencionar que no momento desta pesquisa Glasgow ainda não contava com uma política específica 

de adaptação, o Glasgow City Region Adaptation Plan estava em elaboração, com previsão para 

lançamento na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26).  

4.3.1.1 Relações entre o sistema de planejamento e a agenda de adaptação na Escócia  

A fim de coletar indícios sobre as narrativas por meio das quais a agenda de adaptação à 

mudança clima é refletida, assumida e direcionada pelas políticas e instrumentos de planejamento na 

Escócia, foram selecionadas cinco das peças que compõem o sistema de planejamento e identificados 

os argumentos e discursos em torno de três termos: ‘adaptação’ (à mudança do clima); ‘resiliência’ e 

‘inundações’ (gestão de riscos e impactos). As peças foram escolhidas com base em sua relevância 

para o desenho e a transformação dos territórios, considerando o interesse desta pesquisa em 

compreender como diretrizes e medidas voltadas a fortalecimento de resiliência alcançam (ou não) o 

nível local e se traduzem nas relações sociais, culturais e políticas, e nas paisagens e estruturas físicas. 

A escolha também considerou as menções feitas a elas pelos atores-chave entrevistados para esta 

pesquisa (conteúdo apresentado na Seção ‘4.4 Escuta a atores-chave’).  

Como antes mencionado, os NPF3 e SPP são os principais instrumentos em voga, em nível 

nacional, para o desenvolvimento de regiões, cidades e territórios. Em nível regional, o Clydeplan 

(2017) apresenta o plano estratégico de desenvolvimento para a região da cidade de Glasgow com 

visão para Glasgow e Vale Clyde em 2036; o CDP (2017) abarca a estratégia espacial, políticas e 

propostas para o uso da terra e a infraestrutura com uma visão de 10 anos; e o River Clyde 2050 - 

SDF (2018) traça o caminho para a regeneração do Rio Clyde e da área se seu entorno até 2050. 

Portanto, esses instrumentos combinados apontam as localidades, setores e focos prioritários para 

intervenções e investimentos, públicos e privados, nos territórios da cidade de Glasgow e, mais 

especificamente, para aqueles no entorno do Clyde, rio que cruza a cidade de Glasgow e que serve de 

referência para a organização regional entre as oito autoridades locais do Clydeplan.  

A sistematização das menções que essas seis peças de política pública fazem aos termos em 

foco é apresentada nos Anexos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. As menções foram nos seguintes sentidos atribuídos 

aos termos: como objetivo (por exemplo, fortalecer resiliência como objetivo de determinada ação 

apresentada em um plano); como meio (para alcançar algum objetivo ou meta); caracterizado como 

(indicando as características e peculiaridades atribuídas a esses elementos); e relacionados a (quando 

combinados a outros elementos e processos). Logo adiante são destacados e comentados alguns 

desses sentidos atribuídos e noções atreladas aos três termos nos seis documentos visitados.  
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Nível nacional 

O NPF3 traduz espacialmente a Scotland’s Economic Strategy e os planos nacionais de 

desenvolvimento e de investimento em infraestrutura (Scottish Government, 2015b), sendo estes 

pautados por princípios direcionados ao ‘crescimento econômico sustentável’. Entendido como a base 

para o planejamento de longo prazo no país, é a partir do NPF que todos os planos, estratégias e 

instrumentos de planejamento nos níveis regional e local devem ser elaborados (Scottish Government, 

2014a). O NPF3 deve ser considerado inclusive pelas autoridades locais quando trabalhando com 

comunidades e parceiros locais nos Single Outcome Agreements, os planos compartilhados para 

criação, transformação e manutenção de lugares (place) (Scottish Government, 2014). A SPP, por 

sua vez, traduz as diretrizes do NPF com o propósito de promover consistência no planejamento ao 

largo do território escocês, porém garantindo a flexibilidade necessária para que os contextos locais 

possam ser considerados. Dessa forma, apresenta as bases para a preparação, o desenho e a 

implementação dos planos de desenvolvimento regionais e locais, e estabelece o princípio de que os 

processos de desenvolvimento devem se direcionar ao ‘desenvolvimento sustentável’ dos territórios:  
“O sistema de planejamento deve oferecer apoio para locais econômica, ambiental e 
socialmente sustentáveis, por meio da promoção de desenvolvimento que balanceie 
custos e benefícios das propostas no longo prazo. O objetivo é alcançar o 
desenvolvimento certo no lugar certo; e não permitir o desenvolvimento a qualquer 
custo” (Scottish Government, 2014: 9).  

 

O NPF3 reconhece que as cidades abrigam a maior parte da população e da atividade 

econômica da Escócia, e que precisam ser um foco de investimento planejado para que oportunidades 

sejam criadas e destravadas respeitando os potenciais e vocações locais: “nós buscamos transformar 

cidades em modelos de vida de baixo de carbono, apoiando o desenvolvimento, e entregando 

regeneração e conexões fortalecidas” (Scottish Government, 2014: 2). A SPP afirma que a estratégia 

espacial como um todo dedica-se a reduzir de GEE e facilitar a adaptação à mudança do clima. 

Portanto, o planejamento deve buscar oportunidades para “encorajar medidas de mitigação e 

adaptação” e, assim, apoiar as “mudanças transformacionais” requeridas pela agenda de clima 

(Scottish Government, 2014a: 7).  

Tanto o Framework quanto a SPP ancoram-se na abordagem de placemaking, assumindo a 

noção de lugar (place) como central para as transformações a serem promovidas ao largo do país, e 

estrtutura-se com base em quatro características Escócia que se busca construir: “um lugar bem 

sucedido e sustentável” – entendido como resultado de uma economia de baixo carbono, em 

crescimento, capaz de prover oportunidades bem distribuídas entre e nas comunidades, e de um meio 
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ambiente vibrante, fonte de saúde e bem-estar equitativamente distribuídos; “um lugar de baixo 

carbono” – que concretize a ambição de que a Escócia seja uma referência mundial em geração de 

energia de baixo carbono, tenha seu ambiente construído energo-eficiente e o setor de transportes 

descarbonizado; “um lugar natural e resiliente” – em que os ativos naturais e culturais sejam 

fortalecidos como base em recursos econômicos, ambientais e sociais sustentáveis, em um contexto 

em que o ambiente e a infraestrutura escoceses tenham se tornado mais resilientes aos impactos da 

mudança do clima; e “um lugar conectado” – a partir do acesso, em todo o país, a redes digitais de 

alta velocidade, do melhor uso da infraestrura existente e do fortalecimento das conexões internas e 

internacionais de transporte. (Scottish Government, 2014: 1) 

Como propulsores desses quatro pilares do desenvolvimento, os dois documentos destacam a 

noção de regeneração (dos sistemas socioecológicos) e as soluções de infraestrutura verde; estas 

assumidas como chave para uma ‘abordagem integrada’ sobre os sistemas urbanos. De acordo com o 

NPF 3:  
“Uma abordagem mais intergada e ‘verde’ sobre o ambiente urbano, por meio da 
infraestrutura verde e do retrofitting, pode melhorar a qualidade de vida em nossas 
vilas e cidades, ao mesmo tempo em que fortalece o desempenho ambiental no longo 
prazo e resiliência climática.” (Ibidem: 45) 

 

A SPP aponta que redes integrada de infraestrutura verde melhoram a qualidade dos lugares 

e espaços, fortalecendo resiliência, qualidade de vida, bem-estar e saúde das comunidades, ao mesmo 

tempo em que atraem investimentos e promovem o ‘desenvolvimento’ (Scottish Government, 2014a). 

Nessa mesma linha, o NPF prevê que “redes de infraestrutura sustentável formarão as bases para 

regeneração e desenvolvimento e para a construção de resiliência à mudança do clima” (Scottish 

Government, 2014: 10), justamente em sua seção sobre Glasgow e o Vale Clyde.  

 

 Isto posto, o quadro que compõe o Anexo 6 sistematiza as menções a ‘adaptação’ à mudança 

do clima encontradas no NPF 3 e na SPP. A seguir comenta-se o que foi encontrado nesses dois 

documentos. 

Adaptação à mudança do clima no NPF3 e na SPP  

Permitir ou impulsionar a adaptação dos sistemas urbanos, periurbanos e rurais às novas 

condições trazidas pela mudança do clima no presente e no futuro é apresentado como um objetivo 

de ações e transformações relacionadas a: uso da terra e gestão da água, investimentos em 

infraestrutura urbana e, de maneira geral, da ‘estratégia para um ambiente natural e resiliente’ e do 



  

 

205 

 

próprio ‘desenvolvimento’. A SPP assume como um de seus princípios transversais o apoio à 

mitigação e adaptação à mudança do clima, com especial atenção à gestão do risco de inundação, e 

reconhece que este princípio exige ‘mudanças transformacionais’ nos espaços, paisagens e sistemas 

urbanos em geral.  

A fim de promover tais mudanças, a Política defende que, a partir da abordagem de 

placemaking, empreendimentos considerem e otimizem os recursos existentes no local, considerando 

não apenas o retrato presente, também os impactos futuros da mudança do clima sobre esses recursos. 

Para tanto, aponta-se a importância do compartilhamento de infraestrutura e soluções de gestão e de 

comunicação entre empreendimentos, espaços e áreas adjacentes.  

Enquanto a SPP recomenda que os planos de desenvolvimento mapeiem florestas e bosques 

com alto valor natural e estabeleçam os meios para que se tornem mais resilientes à mudança do 

clima, o NPF 3 relaciona adaptação à ‘gestão sustentável da terra’ e ao fortalecimento dos 

ecossistemas, os quais, além de ‘oportunidades de adaptação’, configurariam ações de ganha-ganha-

ganha, remontando o tripé da sustentabilidade: benefícios para comunidades, economia e meio 

ambiente. A noção de serviços ecossistêmicos está presente no documento servindo como conector 

entre adaptação, meio ambiente e benefícios sociais; é por meio desses serviços que ‘ativos 

ambientais’ se desdobram em ganhos de qualidade de vida, saúde e bem-estar, e em valor econômico. 

Ainda, adaptação é apontada como resultado a ser promovido pelas Central Scotland Green Network 

(CSGN) e MGDP. A primeira, promovendo a qualidade e acessibilidade da biodiversidade na Escócia 

Central e fortalecendo a conectividade entre áreas de preservação, corredores ecológicos e espaços 

verdes urbanos. A MGDP, desenvolvendo e criando exemplos de gestão de recursos hídricos e 

drenagem, em larga escala e em escala de captação d’água, ao largo da região da cidade de Glasgow.  

Merece destaque a compreensão refletida no NPF3 de que medidas de adaptação precisam ser 

pensadas no horizonte de longo prazo e, portanto, precisam ser inseridas no e desenhadas por meio 

do sistema de planejamento. Trata-se da determinação, no principal documento da política nacional 

de planejamento, de integração da mudança do clima, pelas perspectivas da mitigação e da adaptação 

– tanto pela perspectiva de respostas emergenciais quanto de fortalecimento de resiliência -, em todo 

o processo de planejamento do desenvolvimento, passando pelos níveis nacional, regional, local e 

territorial. Reconhecendo as características da agenda de adaptação, o NPF3 atribui às autoridades de 

planejamento a realização de ‘trabalho transfronteiriço e multissetorial ’, articulando, portanto, atores 

de diversos setores e criando arranjos entre cidades e vilas para alcançar uma compreensão ampla 

sobre os efeitos da mudança do clima nos territórios e soluções integradas. 
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 A noção resiliência tem adaptação à mudança do clima como eixo central, embora não se 

limite ao clima como fator estressor. Resiliência assume, assim, escopo mais amplo e carece de 

contornos claros no NPF3. O quadro apresentado no Anexo 7 sistematiza os principais trechos que 

tratam de ‘resiliência’ nos documentos em questão. 

Resiliência no NPF3 e na SPP  

A construção de um ‘lugar natural e resiliente’ faz parte da visão da Escócia que norteia o 

NPF 3, a SPP e o sistema de planejamento como um todo. Resiliência é atrelada, como condição, ao 

fim primordial do serviço de planejamento que, como retoma a SPP, consiste em promover o 

‘crescimento econômico sustentável’ por meio da criação de empregos e do fortalecimento da 

capacidade econômica das comunidades. Especificamente para cidades, relaciona-se a promoção do 

‘desenvolvimento’ às ‘qualidade, sustentabilidade e resiliência’ das construções, infraestrutura e 

lugares; sendo a noção de ‘resiliência’ entendida como processo: (i) contínuo; (ii) de longo prazo - 

justamente porque a mudança do clima seguirá em curso e parte dos seus impactos serão sentidos no 

longo prazo; e (iii) resultante do equilíbrio entre a manutenção de ativos que precisam ser preservados 

e preparação e flexibilidade para as mudanças necessárias a fim de que os sistemas urbanos 

mantenham suas funções.  

Nesse sentido, dois componentes são apontados como relevantes para processos de 

fortalecimento de resiliência: inovação e empoderamento comunitário. Componentes esses para os 

quais importam: o sentimento e a posição dos cidadãos como donos dos ativos públicos acessados 

pela comunidade e a liderança exercida por iniciativas locais voltadas a organizar a interface com as 

autoridades públicas, com o setor privado e alcançar soluções para a melhoria da qualidade de vida. 

Nesse sentido, o planejamento territorial é entendido como esfera privilegiada, uma vez que, quando 

realizado de forma consistente, desdobra-se no fortalecimento de interações sociais e do senso de 

identidade e de pertencimento ao local e à comunidade. Reconhece-se também que a resiliência das 

comunidades está relacionada a acesso a emprego e renda, e que as desigualdades de oportunidade, 

refletidas em sua dimensão espacial ao largo da cidade, precisam ser combatidas.  

Três setores são destacados como a base para resiliência: infraestrutura, transporte e uso da 

terra. Em relação ao primeiro, o NPF 3 defende a adoção de infraestrutura verde – com o 

‘esverdeamento’ da paisagem urbana - e soluções de retrofitting para otimizar recursos, melhorar a 

qualidade de vida, e promover resiliência nas cidades. O ‘transporte sustentável’ relaciona-se a 

modais de baixas emissões de GEE, rotas mobilidade ativa e conexão entre as áreas da cidade. A 
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‘conectividade’, valorizada também em outras peças de planejamento, é buscada tanto por meio de 

rotas de transporte, quanto pela ampliação da cobertura e acesso de tecnologias de comunicação e 

pelas redes verdes, as quais conectam espaços verdes, fortalecem a biodiversidade e criam alternativas 

para deslocamento. A respeito do uso da terra nos espaços urbanos, propõe-se que seja priorizada a 

produção de alimentos para que sejam mais curtas as rotas de distribuição e fortalecida a segurança 

alimentar. Ainda, reconhece-se que nas zonas costeiras da Escócia os padrões de uso da terra devem 

mudar devido ao aumento do nível do mar e aumento do risco de inundações. 

No mais, o documento destaca a necessidade de soluções infraestruturais a serem 

desenvolvidas nos anos seguintes para aumento da capacidade de drenagem, redução de risco de 

inundação e alagamento. Abre, assim, a possibilidade de novos empreendimentos e da ‘regeneração’ 

de áreas da cidade. A MGSDP é mencionada como projeto de grande importância nesse sentido; e a 

CSGN como canal para a construção de ‘redes de infraestrutura sustentável’, as quais devem pautar 

os processos de regeneração e resiliência na região da cidade de Glasgow.  

 

Regeneração e resiliência são conectadas no NPF 3 e na SPP, em especial, por soluções para 

a gestão da água superficial e redução do risco de inundação, entre as quais despontam as de 

infraestrutura verde. O quadro que compõe o Anexo 8 sistematiza as principais relações entre gestão 

de risco de inundação e alagamento, adaptação e resiliência frente à mudança do clima nesses dois 

documentos.  

Gestão de risco de inundação e alagamento no NPF3 e na SPP  

O NPF3 reconhece a relação entre a mudança do clima e eventos de inundação mais frequentes 

e intensos, o que exige o fortalecimento do planejamento em escala de captação, e aponta que lidar 

com essa questão é o principal foco para ‘desbloqueio de locais prioritários para desenvolvimento’. 

Nessa linha, a SPP aponta a necessária abordagem preventiva sobre o risco de inundação, 

considerando os eventos climáticos presentes e futuros. Para tanto, os planos devem, de acordo com 

a Política, barrar novos empreendimentos caso não estejam preparados ou ofereçam risco frente aos 

processos socioambientais em curso nas localidades, como erosão e inundação costeira, no caso de 

ilhas e zonas costeiras. Assim, entre as pressões por ‘desenvolvimento’ de áreas e territórios e a 

segurança de pessoas e ativos, esta última é privilegiada. 

É atribuída às autoridades de planejamento a responsabilidade de estudar e considerar nos 

planos e em suas aplicações a probabilidade dos diferentes tipos de inundação. A SPP coloca que a 

probabilidade deve ser considerada como estimativa e que, assim, nenhum empreendimento deve ser 
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definido com ausência total de risco de inundação. Por sua vez, os desenvolvedores dos 

empreendimentos têm a responsabilidade de considerar o risco de inundação combinada à capacidade 

dos futuros proprietários e ocupantes dos edifícios e espaços de se assegurarem frente a tal risco. Para 

tanto, as autoridades e os desenvolvedores contam com instrumentos previstos no Framework e na 

Política, como a ‘avaliação estratégica de risco de inundação’, os mapas de inundação, elaborados 

pela SEPA, os planos de gerenciamento de riscos de inundação e de gestão de bacias hidrográficas.  

Os dois documentos destacam a preservação e a restauração dos ambientes naturais e o uso 

de infraestrutura verde como componentes valiosos dos planos de desenvolvimento para a redução 

do risco de inundação. Entre as funções dos planos estão: reduzir as inundações e alagamentos por 

meio de restauração das características naturais dos espaços e ecossistemas; aumento da capacidade 

de armazenamento das estruturas naturais e construídas, abrindo os bueiros e canais, sempre que 

possível; e promover SUDS e reduzir superfícies impermeáveis.  

Ainda, a redução de risco de inundações é uma das funções prioritárias da gestão do uso da 

terra, como retoma o NPF 3 com base na Land Use Strategy. A SPP explicita que os planos de 

desenvolvimento local devem traçar estratégias espaciais que resguardem e potencializem os serviços 

de regulação dos níveis e da qualidade d’água prestados pelo ambiente natural, por exemplo por meio 

do realinhamento costeiro gerenciado e criação de áreas úmidas ou alagadas, e garantir que tais 

serviços estejam disponíveis nos espaços públicos. Para que processos naturais possam ser 

estrategicamente organizados e preservados e, assim, os empreendimentos possam ‘suportar 

condições climáticas extremas’, a Política exalta a importância do planejamento da paisagem com a 

incorporação de infraestrutura verde. Esta, ainda segundo a SPP, demanda uma ‘abordagem holística, 

integrada e intersetorial’ sobre os lugares e territórios a fim de que sejam consideradas as diversas 

potenciais funções dessas soluções de infraestrutura, entre as quais gestão de inundações, transporte 

ativo e melhoria da saúde e do bem-estar.  

O NPF3 deixa claro, então, que o desenvolvimento dos lugares e territórios é parte de um 

processo de ‘regeneração contínua’. A MGSDP, a CSGN e a Canals Network são mencionadas como 

iniciativas fundamentais nesse sentido, seja pelo desenvolvimento de soluções e arranjos para a 

‘gestão sustentável da água’ em escala de captação, seja pelas contribuições para regeneração, por 

meio de redes, espaços e infraestrutura verdes. Essas parcerias e coalizões ganham importância frente 

a agendas interfronteiriças, como adaptação e gestão de risco de inundação, como aponta a SPP; por 

exemplo, articulando autoridades locais para que áreas de planície com capacidade de inundação e 

armazenamento sejam protegidas e gerenciadas coletivamente.  
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Nível regional 

Os SDP desenham a visão para desenvolvimento de longo prazo para as regiões das quatro 

maiores cidades da Escócia e dedicam-se a questões que cruzam fronteiras político-administrativas, 

como habitação, transporte, gestão de recursos hídricos e redes verdes. O SDP da cidade de Glasgow, 

elaborado e gerido pelo ClydePlan, articula as oito autoridades locais64  da região da cidade de 

Glasgow e desdobra-se em um Local Plan para cada uma delas.  

O SDP de Glasgow estrutura-se com base na visão de que em 2036:   
“Glasgow e o Vale Clyde serão uma região resiliente, compacta, sustentável, 
atraindo e retendo investimento e melhorando a qualidade de vida para as pessoas e 
reduzindo desigualdades por meio da criação de lugares que maximizem seus ativos 
econômicos, sociais e ambientais, garantindo a realização de seu potencial como 
cidade mais proeminente da Escócia.” (Clydeplan, 2017: 8) 

 

Para tanto, o Plano assume um ‘modelo de uso da terra’ respaldado pelos princípios de: 

conectividade, com o centro de Glasgow projetado como um ‘hub’ econômico e cultural; regeneração, 

ancorada na reformulação de terrenos e áreas sem uso e abandonados, na maximização de estruturas 

e ativos existentes e na renovação das funcionalidades da cidade com base em ‘padrões carbono 

neutro’; economia balanceada por meio do apoio a setores-chave para a criação de postos de trabalho 

de alto valor agregado, fortalecimento de infraestrutura digital e atração de investimentos; 

infraestrutura de baixo carbono, por exemplo redes conectadas de transporte, redes verdes e SUDS; 

placemaking como base para a criação de lugares únicos, seguros, atraentes, adaptáveis, interligados 

a outras áreas e eficientes no uso de recursos, que sirvam de apoio ao fortalecimento de capacidades 

nas comunidades, a saúde e bem-estar (Ibidem, 2017).  

O SDP junto aos Local Plans define as diretrizes para o uso da terra e tem como meta a entrega 

de mais de 116 mil novas residências na região até 2029. Alinhado ao NPF3 e à SPP, o plano 

vislumbra a região da cidade de Glasgow como um ‘lugar natural e resiliente’, a partir da qual são 

delineadas 16 ‘áreas estratégicas’ para infraestrutura verde dedicada a contribuir para as prioridades 

estabelecidas pela GCVGN: melhoria da saúde, associada a atividades físicas; adaptação à mudança 

do clima, principalmente em relação a inundações; acesso a espaços verdes; e criação de habitats.  

 

Assumindo o SDP da região da cidade de Glasgow como principal referência do planejamento 

regional, o quadro apresentado no Anexo 9 sistematiza as noções atreladas a ‘adaptação’ à mudança 

 
64 As oito autoridades locais abrangidas pelo SDP da região da cidade de Glasgow são: East Dunbartonshire, East 
Renfrewshire, Glasgow City, Inverclyde, North Lanarkshire, Renfrewshire, South Lanarkshire e West Dunbartonshire.  



  

 

210 

 

do clima, ‘resiliência’ e gestão de riscos de ‘inundação’ no plano. A seguir comenta-se o que foi 

encontrado. 

Adaptação, resiliência e gestão de riscos de inundação no ClydePlan 

‘Uma região urbana resiliente’ é a característica central da visão do ClydePlan para a cidade 

de Glasgow em 2016, além de ‘compacta’ e ‘sustentável’. Ao mesmo tempo em que o fortalecimento 

de resiliência é um objetivo, ele é entendido também como meio para a melhoria na qualidade de 

vida, saúde e bem-estar da população, redução das desigualdades e ‘maximização de ativos’. A 

intrínseca relação entre o setor de habitação, resiliência e capacidade adaptativa é reconhecida no 

ClydePlan considerando o acesso desigual a eficiência energética e aquecimento nas residências, a 

casas de qualidade, integradas com o entorno, e fora de áreas de risco.  

Comunidades resilientes, segundo o Plano, são ‘mais capazes de enfrentar desafios 

imprevistos’. Reconhecida como resultado de longo prazo de um processo contínuo, que envolve, 

mas não se restringe a adaptação à mudança do clima e mitigação das emissões de GEE, a resiliência 

é atrelada a ações ‘coordenadas e colaborativas’ de agências e setores entre níveis de governo, entre 

os quais o Plano destaca os atores envolvidos em planejamento, infraestrutura, habitação, transporte, 

regeneração e saúde. O ClydePlan lembra que o Flood Risk Management Act (2009) convoca as 

autoridades locais a trabalharem conjuntamente na gestão de riscos de inundações, o que na região 

da cidade de Glasgow é viabilizado, em grande parte, pela MGSDP, por meio de planejamento e 

investimentos integrados.  

Adaptação e mitigação à mudança do clima são pilares do planejamento espacial e, uma vez 

traduzidos em diretrizes transversais, tornam possíveis ‘respostas planejadas e antecipadas’ aos 

impactos da mudança do clima. Os princípios e a abordagem de placemaking são enfatizados em sua 

contribuição para que tais pilares sejam refletidos nos territórios, e é preconizada sua aplicação a 

gestão de águas superficiais e da qualidade d’água e redução de risco de inundações. Assim como a 

infraestrutura verde e azul (IVA), os processos de placemaking são associados a múltiplos benefícios, 

entre os quais saúde e bem-estar, mobilidade e conectividade e eficiência no uso de recursos. Como 

resultado de processos de placemaking espera-se a conformação de lugares com seis qualidades: 

distintivos, seguros e agradáveis, acolhedores, adaptáveis, eficientes no uso de recursos e de fácil 

mobilidade. Respaldadas por esses lugares, espera-se também ‘comunidades revigoradas’. Destaca-

se que, como apontado no ClydePlan, o placemaking implica processos participativos, ancorados no 

codesign, como a base do planejamento local.  
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A implementação de medidas de adaptação está fortemente relacionada, no ClydePlan, à IVA 

aplicada à redução de riscos de inundações e como fonte de múltiplos benefícios, como estilos de 

vida saudáveis, melhoria da saúde, aumento das interações sociais, fortalecimento da biodiversidade 

e criação de habitats, integração e conectividade entre áreas da cidade e entre as zonas rurais e 

urbanas, e desenvolvimento econômico sustentável. Assumindo como um de seus objetivos a 

transformação da região da cidade em um ‘lugar natural e resiliente’, são apontadas 16 ‘áreas 

estratégicas’ da cidade para infraestrutura verde como meio para a concretização das prioridades da 

GCVGN, as quais são: saúde, adaptação à mudança do clima, em particular a inundações, acesso a 

espaços verdes de qualidade e criação de habitats. A preservação dos bosques e florestas também é 

apontada como estratégica para a redução de riscos de inundações à medida em que proporcionam 

planícies de inundações, absorção e atenuação do fluxo dos corpos d’água.  

Regeneração aparece no Plano como uma função dos espaços e infraestrutura verdes, gerando 

benefícios econômicos para a região. Cabe notar que regeneração, infraestrutura verde e abordagens 

e soluções integradoras para o uso da terra, mobilidade e habitação contribuem, segundo o 

documento, tanto para a adaptação à mudança do clima quanto para a redução das emissões de GEE. 

Entre as áreas prioritárias para regeneração na região encontram-se o entorno e as margens do Rio 

Clyde65 e está claro que a estratégia para sua revitalização envolve a reformulação da paisagem e da 

infraestrutura, mas também programas de atividades de lazer, recreação, visitação e esportes ao ar 

livre. O Rio é central para a gestão de águas superficiais e para a implementação do plano da MGSDP, 

por isso o ClydePlan recomenda que o plano da área marinha do Clyde inclua medidas a esse respeito, 

abarcando IVA. Aos LDP é atribuída a função de encontrar soluções para entraves ao 

desenvolvimento de áreas da cidade relacionados ao uso da terra, em especial nos terrenos em zonas 

industriais desmobilizadas.  

O ClydePlan serve de apoio para a elaboração da Estratégia e do Plano de Ação para adaptação 

da região66.  

Nível local 

O City Development Plan (CDP) e o SDP formam, juntos, o The Development Plan para 

Glasgow. O CDP é o Local Development Plan de Glasgow, uma obrigação estatutária cumprida pela 

 
65 O Rio Clyde é o segundo rio mais longo da Escócia, as margens e comunidades ao longo do Rio Clyde – muitas das 
quais dedicavam-se a atividades industriais - foram identificadas, na Spatial Development Strategy como principais áreas 
de regeneração (Clydeplan, 2017).  
66 A estratégia e o plano estavam em elaboração ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, previstos para lançamento 
na COP26, em Glasgow (Climate Ready Clyde, 2020).  
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autoridade local, o GCC, e que se dedica a “ajudar residentes e comunidades a entender e se envolver 

em questões de planejamento que afetem suas áreas” (Glasgow City Council, 2017: 3). O documento 

apresenta um framework de 10 anos de planejamento para a cidade, abarcando uma estratégia 

espacial, políticas e propostas concernentes ao uso da terra e infraestrutura futuros, a fim de promover 

crescimento econômico e resiliência na cidade e em suas comunidades (Ibidem, 2017). Nesse sentido, 

uma referência importante para o CDP é o Glasgow Community Planning Partnership’s Single 

Outcome Agreement 2013 (SOA), documento com vistas a 10 anos, elaborado por meio de consultas 

e debates públicos sobre as questões mais prementes para a cidade e que requerem atuação coletiva. 

O SOA volta-se a combater inequidades por meio do planejamento de lugares em bairros prioritários, 

e tem como problemas foco o alcoolismo, a colocação de jovens no mercado de trabalho e grupos em 

situação de vulnerabilidade (Glasgow Community Planning Partnership, 2013).  

 Com a prerrogativa de fomentar o desenvolvimento econômico na cidade e em seus bairros, 

o CDP articula os interesses e visões de grupos sociais e investidores públicos e privados, oferecendo 

‘segurança’ para a tomada de decisão, indicando onde os empreendimentos e a regeneração de lugares 

e áreas devem acontecer. Sua elaboração envolveu a consulta a organizações sociais, comunidades e 

cidadãos em geral com base nos problemas centrais e em buscas de opções de ações, os quais foram 

consolidados em um relatório. As questões então priorizadas foram: acesso a habitação, melhoria e 

atualização de infraestrutura, centros de interação e redes verdes (Glasgow City Council, 2017).  

 

As principais menções a ‘adaptação’ à mudança do clima, ‘resiliência’ e gestão de ‘riscos de 

inundação’ no ClydePlan foram sistematizadas e são apresentadas no Anexo 10.  

Adaptação, resiliência e gestão de riscos de inundação no City Development Plan  

O fortalecimento de resiliência da cidade de Glasgow aparece junto ao crescimento 

econômico como norte para as prioridades do GCC refletidas no CDP. Resiliência que deve abarcar 

comunidades, infraestrutura, ambiente construído e ambiente natural e que deve, segundo o Plano, 

ser alcançada por meio do enfrentamento de questões centrais da cidade, são elas: conferir 

funcionalidade a terrenos baldios; promover o acesso a espaços abertos e de qualidade; incentivar a 

mobilidade ativa e reduzir as viagens de carro; e estabelecer sistemas de gestão sustentável d’água e 

do meio ambiente. Como parte da ‘estratégia espacial sustentável’ proposta no Plano, recomenda-se 

planejar os lugares e as atividades econômicas de forma a criar uma ‘cidade compacta’, com 

ambientes físico e social resilientes, capazes de lidar com a mudança do clima e de ‘atrair e reter 

investimentos’. A questão da equidade, central ao Plano, se traduz particularmente em acesso a 
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‘recursos naturais e construídos’, os quais são assumidos como núcleo para a adaptação à mudança 

do clima e a redução das emissões, em especial pelo ganho de eficiência no uso de energia.  

Os ambientes naturais são entendidos não apenas como elementos valiosos da paisagem 

urbana, mas também como base para a redução de riscos relacionados à mudança do clima, com 

destaque para inundações e alagamentos, ao mesmo tempo em que precisam ser fortalecidos para que 

se adaptem às novas condições e resistam aos eventos climáticos. Em seu capítulo ‘Ambiente da 

água’, o Plano reconhece que a mudança do clima deve tornar tempestades mais frequentes e 

aumentar a probabilidade de inundações provenientes das diferentes fontes - pluviais, fluviais e 

costeiras -, as quais potencialmente se desdobram em inundações de água de esgoto devido à 

interconexão dos sistemas de esgoto e drenagem. As consequências são diversas, não apenas aos 

ativos físicos, também à saúde humana e à biodiversidade.  

Coloca-se que ‘sempre que possível’ os empreendimentos devem melhorar a biodiversidade 

e proteger ecossistemas, paisagens e características geológicas da cidade. Os proponentes de novos 

empreendimentos devem enriquecer os ativos naturais e paisagísticos, restaurando e conectando 

habitats, manter e fortalecer os serviços ecossistêmicos, promover resiliência e adaptação à mudança 

do clima, e demonstrar que contribuirão para minimizar o risco de inundação ou, ao menos, evitar o 

aumento do risco ‘derivado de qualquer fonte’; devem também contribuir com SUDS e, sempre que 

possível, restabelecer mecanismos naturais de gestão de inundações, por exemplo removendo bueiros. 

Em prol da melhoria dos ‘ambientes de água’ e da adaptação, são previstas no CDP provisões tanto 

aos SUDS quando à ‘infraestrutura verde integrada’ em toda a cidade.  

Enquanto os princípios do placemaking são invocados para a conformação de lugares 

adaptáveis à mudança do clima e a outros estressores e para o aumento da resiliência de ‘ambientes 

históricos e verdes’, diretrizes mais específicas são oferecidas no CDP para redução dos riscos e 

impactos de inundações. O Plano retoma o marco regulatório para a agenda, como o Flood Risk 

Management (Scotland) Act 2009, e indica que as autoridades locais devem trabalhar junto com 

outras autoridades responsáveis e partes interessadas na gestão da qualidade e do volume de águas, 

do nível nacional ao local, avaliando o risco de inundação em novos empreendimentos, impedindo 

que sejam levado adiante em áreas de risco e projetando e empreendendo projetos e medidas de gestão 

de risco de inundação em áreas prioritárias. Para tanto, um instrumento são os Strategic Development 

Frameworks (SDF), como o elaborado para o Rio Clyde. Aos desenvolvedores é demandada a 

elaboração de Avaliação de Risco de Inundação e Avaliação de Impacto de Drenagem dos 

empreendimentos, com vistas à descarga de água prevista sobre os corpos hídricos ou áreas alagadas. 
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É atribuído ao GCC o papel de proteger terras que contribuam para a gestão de inundações, 

que devem ser resguardadas para soluções nesse sentido, incluindo infraestrutura verde nova e 

existente. O CDP explicita que terrenos da cidade podem ser direcionados a medidas de proteção à 

inundação e drenagem, por meio de configurações naturais – combinando biodiversidade a benefícios 

de recreação e saúde física e mental -, de acordo com instrumentos específicos, como os Surface 

Water Management Plans. O Cinturão Verde do centro da Escócia ganha destaque no CDP como 

exemplo dos benefícios gerados por espaços verdes conectados, incluindo adaptação à mudança do 

clima, oportunidades de transporte ativo, recreação e esporte e gestão da água.  Aponta-se que ele 

conecta o sistema urbano ao rural, oferecendo soluções integradas a problemas transfronteiriços, 

como a proteção e criação de habitats, identidade cultural entre comunidades, regeneração de áreas e 

regiões e adaptação.  

Em consonância com o que preconiza a MGSDP, a melhoria na drenagem e no gerenciamento 

da captação de água deve ser alcançada, segundo o CDP, por meio de uma ampla gama de soluções, 

combinadas de acordo com as necessidades e desafios de cada lugar.  

Nível territorial 

O Strategic Development Framework (SDF) para o Rio Clyde é um dos mais importantes 

exemplares desse instrumento de planejamento territorial, que visa refletir em detalhes técnicos as 

diretrizes trazidas pelos SDP e CDP. O documento oferece uma visão ‘River Clyde 2050’ centrada 

na regeneração do Rio e de seu entorno e na criação de um sistema integrado de funcionalidades, 

organizações e pessoas em interação, como suporte para usos econômicos, ambientais e sociais da 

área e de seus ativos. Faz parte dessa visão que o Rio seja reconhecido como o coração das redes 

verdes e azuis que devem conectar comunidades, sistemas infraestruturais e áreas verdes na região da 

cidade de Glasgow. Assim, esse instrumento encara o desafio de combinar uma abordagem integral 

e sistêmica sobre o território, considerando os objetivos estabelecidos no CDP – criação de lugares 

sustentáveis, conectados, vibrantes e um ‘rio verde’-, com estratégias de placemaking, capazes de 

reconhecer as características específicas dos lugares ao largo do rio, as chamadas ‘River Rooms’. 

(Glasgow City Council, 2018a) 

 O SDF aponta que são necessárias ‘intervenções ambiciosas e significativas’ para a adaptação 

da área à mudança do clima, redução efetiva dos riscos associados e criação de uma rede de espaços 

de convivência, multifuncionais, conectados, atraentes, e que ofereçam ‘oportunidades para todos’, 

em meio à cidade. Para que a regeneração da área seja possível, o SDF identifica como fundamental 
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a composição de um ‘grupo de governança multiagência’ e a coordenação entre setores e autoridades 

no planejamento estratégico. (Ibidem, 2018a) 

 O resultado do processo de regeneração vislumbrado no SDF deve ser a reconfiguração do 

Corredor Clyde como um destino de notório interesse internacional, tanto para negócios, quanto para 

lazer. Essa visão respalda-se no reconhecimento dos ciclos econômicos, em especial da transição do 

Corredor de lócus de um dos principais canais de comércio com as Américas, passando a ser um 

centro industrial importante da Europa e então o retrato da desindustrialização de Glasgow no final 

do Século XX. O colapso da economia industrial reflete-se na paisagem, nas instalações físicas e no 

vazio do espaço público, sendo que a população local ainda vive o estigma da decadência e os 

problemas complexos da era pós-industrial. Entre eles estão os terrenos baldios, falta de conexão 

entre localidades ao longo do corredor, o que implica a carência de identidade territorial e de trocas 

sociais e econômicas, falta de opções locais de trabalho e renda e isolamento social. 

 

No Anexo 11 apresenta-se o quadro com a sistematização das menções a ‘adaptação’ à 

mudança do clima, ‘resiliência’ e gestão de ‘riscos de inundação’ contidas no SDF para o Rio Clyde.  

Adaptação, resiliência e gestão de riscos de inundação no Strategic Development 

Framework para o Rio Clyde   

A mudança do clima é assumida como um vetor de ‘pressões globais crescentes’, junto à 

urbanização e à globalização, que se reflete nos territórios de maneiras peculiares e desdobra-se em 

desafios e oportunidades para o planejamento futuro. O Framework considera que questões globais, 

nacionais e locais incidem sobre uma ‘orientação espacial estratégica’ mais ou menos capaz de 

absorver seus impactos. Entre tais questões destaca a mudança do clima, deterioração do tecido dos 

canais, governança fluvial pouco efetiva e propriedade de terra fragmentada (Glasgow City Council, 

2018a).  

Resiliência e adaptação à mudança do clima são trazidas como elementos críticos para 

qualquer empreendimento no entrono do Rio Clyde, com destaque para os riscos de inundações a 

partir de águas superficiais e do aumento do nível do mar. Sem a intenção de fazer da área um 

território homogêneo, o Framework aponta o necessário reconhecimento e respeito às características 

culturais, sociais e ambientais de cada lugar, considerando por exemplo, o patrimônio histórico, 

habitats naturais e seminaturais e comunidades mais ou menos coesas. Para tanto, recomenda o 

placemaking como abordagem, mas alerta para a importância da formação de um grupo de 

governança multiagências para que os esforços se alinhem às diretrizes de planejamento e sejam 
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coordenados conformando um processo integrado e coerente de desenvolvimento local. Demanda, 

assim, um arranjo e práticas de governança criativos e adaptativos que alcancem a escala dos bairros 

e comunidades e resultem na capacidade de equilibrar projetos que atendam necessidades locais sem 

perder de vista as dinâmicas globais.  

A necessária articulação e coordenação entre agências e autoridades para planejamento, 

atuação e investimento conjuntos é uma questão que perpassa os instrumentos de planejamento e que 

encontra na MGDSP uma referência. A Parceria é também mencionada no SDF, o qual afirma ter 

sido elaborado considerando seus princípios, entre os quais estão: a melhoria da biodiversidade 

urbana; planejamento para chuvas severas; presunção de que a água não será absorvida, mas mantida 

na superfície; criação de redes verdes e azuis como elemento central do projeto urbano integrado; e 

preparação para a mudança do clima.  

A área do Clyde é percebida como o ‘principal corredor verde/azul da cidade’ com uma 

biodiversidade importante e potencial de funcionar como um centro de atividades sociais e 

econômicas, mas, para tanto seus recursos naturais e paisagísticos precisam ser revigorados a partir 

de uma ‘abordagem espacial e cultural’ sobre o desenvolvimento territorial. Abordagem essa que 

deve ser capaz de reduzir as desigualdades socioeconômicas e de acesso a serviços públicos e 

diminuir as vulnerabilidades frente à mudança do clima. O planejamento do desenvolvimento local 

está atrelado, no SDF, à forma e função do fluxo d’água, não apenas tendo em vista o risco de 

inundação e a qualidade da água, mas também em prol de promover o engajamento das pessoas com 

o ambiente hídrico; por exemplo redesenhando a parede do cais de forma que a proximidade física 

seja possível. Assim, regenerar a área implica tratar da qualidade e quantidade de água no rio, mas 

também assumir o corpo hídrico como um conector de espaços e ativos, das comunidades urbanas e 

delas com o ecossistema natural.  

O fortalecimento de resiliência é tido como um objetivo de longo prazo que depende do 

monitoramento contínuo do risco de inundação, a partir de previsões futuras atualizadas, e de medidas 

adaptativas planejadas e replanejadas frente a cenários dinâmicos. Para tanto, uma ação prevista no 

Framework é a atualização do modelo de inundação do Rio Clyde com base nos dados do UKCIP18 

para que se possa ter claro os níveis projetados de inundação e a área a ser destinada como Planície 

de Inundação Funcional, considerando os extremos de chuva e de subida do nível do Rio. Resiliência 

relaciona-se, na visão assumida no SDF, com a formação de uma rede verde e azul, a qual seria a 

base para melhores condições para as vidas humana e selvagem e para uma ‘economia próspera’. 
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Entende-se que as intervenções devem ser ‘significativas e ousadas’, combinando infraestrutura 

convencional, considerada rígida, com SbN, como um parque fluvial.  

Não obstante, incentiva-se os desenvolvedores de projetos arquitetônicos a preverem medidas 

‘inventivas’ de proteção contra inundações entre os edifícios e a margem do rio (como soluções de 

paisagismo e tratamentos lúdicos de fachadas) para que sejam evitadas as ‘bordas ou áreas passivas’ 

para barrar a água e criada uma ‘conexão positiva’ do ambiente construído na paisagem. Nesse 

sentido, afirma-se que ‘soluções inovadoras’ serão apoiadas para que o ambiente da água seja 

conectado à biodiversidade e ao ambiente construído, a conectividade e a rede de serviços públicos 

sejam melhoradas e espaços multifuncionais sejam aprimorados ou criados. O SDF prevê que os 

masterplans devem adotar uma abordagem integrada para chegar a soluções para problemas diversos 

como adaptação, redução do risco de inundação, incremento da biodiversidade e fortalecimento das 

funcionalidades sociais dos lugares; o documento se refere a isso como uma mudança de cultura em 

relação aos empreendimentos e à infraestrutura urbana. (Glasgow City Council, 2018a) 

O potencial conflito entre tantos múltiplos usos e intenções é vislumbrado no Framework. Por 

exemplo ao denotar que os fins comerciais, de lazer e residencial, se bem-sucedidos, exercerão 

pressões sobre os espaços abertos para uso social, de lazer e recreação, sobre a paisagem e sobre as 

terras e capacidades dedicadas à adaptação à mudança do clima. Para que estas funcionalidades não 

sejam sobrepujadas, infla-se a importância do codesign de espaços abertos multifuncionais e de suas 

conexões. 

 

Do nível nacional ao nível territorial, os instrumentos que compõe o sistema de planejamento 

público analisados tratam de resiliência, adaptação e risco de inundações transitando, nessa ordem, 

do longo prazo e do escopo estratégico a projetos de curto prazo e escopo mais operacional. Até aqui 

levantaram-se indícios de temas, setores, abordagens e noções relacionadas a esses termos e que, 

portanto, devem pautar o desenho e a formação dos lugares, paisagens e relações nos territórios 

urbanos da cidade de Glasgow.  

Um segundo sistema de políticas, referentes à adaptação à mudança do clima, será percorrido 

por meio de alguns documentos mais relevantes – destacados em uma série de documentos de 

políticas públicas visitados e apontados com frequência pelos atores-chave entrevistados para esta 

pesquisa (conteúdo apresentado na Seção ‘4.4 Escuta a atores-chave). Foram mapeadas, nesses 

documentos, as menções aos setores e abordagens que acompanham resiliência, adaptação, e gestão 

de risco de inundações nos instrumentos de planejamento estudados: uso da terra; habitação e 
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moradia; saúde e bem-estar; infraestrutura e rede verdes e azuis; regeneração; e placemaking.  Além 

disso, por processos de aprendizagem social (AS) em políticas de adaptação ser o foco desta tese, 

foram também buscados nos documentos os constructos identificados na literatura sobre AS: justiça 

social, climática e equidade; participação; empoderamento comunitário; conhecimento; governança; 

e fortalecimento de capacidades.  

A próxima subseção apresenta e discorre sobre as menções em cinco documentos relacionados 

a adaptação à mudança do clima, perpassando os níveis nacional, local, territorial e de projeto.  

4.3.2 Sistema de Mudança do Clima   

 A política em que se ancoram os instrumentos de mudança do clima na Escócia é a The 

Climate Change (Scotland) Act (2009). Além de estabelecer as metas de redução de emissões GEE 

para a Escócia, essa política determina que é responsabilidade de todo órgão público agir da melhor 

forma possível para apoiar a implementação do programa de adaptação à mudança do clima do 

Governo escocês e da maneira que considerar mais ‘sustentável’ (Scottish Government, 2014a).  

 São poucos os instrumentos dedicados primariamente à mudança do clima, por outro lado são 

muitos aqueles com foco em outros temas e setores que exercem função relevante para fortalecimento 

de resiliência e preparação dos sistemas socioecológicos rurais e urbanos frente a eventos climáticos. 

Esse retrato reflete a estratégia declarada de transversalizar a adaptação a fim de incorporá-la na 

gestão pública e privada e nas estratégias de desenvolvimento (Scottish Government, 2011). A 

Scotland’s Economic Strategy, em prol da qual se aplicam as políticas e instrumentos de 

planejamento, assume que a “mudança do clima seguirá sendo um desafio central para as todas as 

economias e apenas crescerá em importância” (p. 31), compromete-se com a meta de redução das 

emissões de GEE em 80% até 2050 com base em 1990 e reconhece que isso implica uma transição 

em todos os setores da economia e a reformulação da estratégia de crescimento de longo prazo. Além 

de ser de baixo carbono, a economia a ser construída, segundo a Estratégia deve ser mais coesa e 

resiliente, capaz de oferecer melhores oportunidades, condições de vida e bem-estar para cada 

cidadão(ã) escocês; uma das quatro prioridades apresentadas para o crescimento sustentável é investir 

na resiliência de comunidades locais  (Scottish Government, 2015b).  

A Estrégia desdobra-se, em nível regional, na Glasgow City Region Economic Strategy and 

Action Plan (Glasgow City Region, 2017) em que são apresentadas as prioridades para os negócios e 

para a indústria tendo em vista as oportunidades, prioridades e desafios para o desenvolvimento da 

região. Este documento pauta-se por uma visão para 2035 em que se anuncia uma economia forte, 
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inclusiva, competitiva, capaz de sustentar ‘crescimento e prosperidade’ e de permitir que ‘todas as 

pessoas e todos os negócios alcancem seu potencial total’ (England et al., 2018: 88). A realização 

dessa visão apoia-se no já mencionado SDP, dedicado a organizar a estratégia econômica em um 

framework espacial, identificando as áreas geográficas prioritárias para o desenvolvimento e suas 

características sociais, ambientais e econômicas.  

 Em um mapeamento de políticas, estratégias e planos nacionais relacionados à adaptação 

elaborado pelo programa Adaptation Scotland, além do The Climate Change Scotland Act 2009, 

outros 11 documentos, voltados a outros temas e setores, são elencados. Incluindo a Scotland’s 

Economic Strategy, exemplos de outros mencionados são os: Scottish Biodiversity Strategy, Land 

Use Strategy, Flood Risk Management (Scotland) Act e Civil Contingencies Act (Murtagh, 2018). 

Portanto, o sistema de políticas públicas concernentes a adaptação na Escócia cruza as fronteiras de 

departamentos e áreas da gestão pública e articula temas e setores.  

O reconhecimento de que a efetividade das políticas e seus instrumentos requer que 

diversidade de vozes daqueles que se relacionam, dependem e influenciam o objeto da regulação, 

ação ou do investimento, culmina no Community Empowerment (Scotland) Act 2015. Um marco 

para a participação social na política pública da Escócia, essa regulação volta-se a consolidar e 

destacar diferentes caminhos para que comunidades tenham voz no planejamento e implementação 

de serviços públicos, provê novas regras para o planejamento comunitário prevendo que cidadãos e 

atores locais devem elaborar seus Local Outcome Improvement Plans refletindo as necessidades e 

características específicas do lugar (England et al., 2018). Dessa forma, o Act determina que os órgãos 

públicos trabalhem junto com as comunidades para garantir que os serviços oferecidos estejam de 

acordo com a realidade local, sejam capazes de garantir que os cidadãos tenham acesso à terra, que 

haja terrenos e espaços públicos em uso e encorajar a participação nos processos de tomada de decisão 

que afetam a comunidade.  
“[O Act estabelece] um novo poder de regulamentação que permite aos ministros 
exigir que as autoridades públicas escocesas promovam e facilitem a participação da 
população nas decisões e atividades da autoridade, inclusive na alocação de seus 
recursos. O envolvimento de pessoas e comunidades na tomada de decisões ajuda a 
desenvolver a capacidade da comunidade e também ajuda o setor público a 
identificar necessidades e prioridades locais e direcionar orçamentos com mais 
eficiência.” (Scottish Government, 2017: 5) 

 

O orçamento participativo está entre as novidades trazidas por essa regulação, junto à 

ampliação do direito à terra por parte de comunidades rurais e urbanas, tanto pela via do direito à 

compra, quanto do direito ao uso à terra por parte das organizações de base comunitária, grupos e 
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cidadãos. Isto acontece por meio da ampliação e simplificação dos processos por meio dos quais os 

atores comunitários podem manifestar seu interesse em comprar ou usar (por meio da transferência 

de ativos) terrenos e edifícios públicos e comprar ou usar terras abandonadas ou negligenciadas, ou 

que estejam causando danos ao bem-estar ambiental ou da comunidade, nos casos em que o 

proprietário não está disposto a vendê-las (Ibidem, 2017). O Land Reform (Scotland) Act 2016 

baseia-se no Community Empowerment (Scotland) Act 2015 para estabelecer mudanças nas regras 

de propriedade e gestão da terra (Scottish Government, 2019d).  

A partir desse Act, junto à base regulatória que previamente pavimentou o caminho para a 

participação social nas políticas públicas (como os Local Government (Scotland) Act 1973 e o Islands 

(Scotland) Act 2018), o governo escocês reconheceu a necessidade de instrumentos para que a 

participação idealizada seja de fato alcançada, entre os quais estão: o Empowerment Communities 

Fund, dedicado a financiar projetos comunitários de regeneração, com forte vertente de redução de 

desigualdades; o Community Choices Fund, com recursos destinados a investimentos locais definidos 

junto às comunidades, em especial nas áreas de saúde, assistência social, transporte e educação; a 

consolidação, no National Standards for Community Engagement, de ‘boas práticas’ de órgãos 

públicos no engajamento comunitário; o Local Governance Review, um estudo sobre como as 

decisões locais são tomadas e como o processo democrático funciona localmente, ao redor do país; e 

o desenho de processos claros por meio dos quais comunidades podem solicitar a participação 

(participation requests) em decisões e ações públicas. (Scottish Government) 

Tal sistema regulatório, de políticas públicas e instrumentos, que se voltam a garantir que os 

serviços públicos sejam oferecidos e acessados de forma equitativa, com a qualidade requerida pelas 

comunidades e realidades locais, conectam as áreas e os temas da gestão pública e formam a base 

para o fortalecimento de CA e de resiliência nos territórios. Os Flood Risk Management (Scotland) 

Act e Community Empowerment (Scotland) Act 2015 funcionam como conectores entre áreas e 

temas, enquanto os instrumentos para a implementação dessas leis e políticas dedicam-se à conexão 

também entre níveis e escalas. A Figura 17 representa então uma parcela de tal sistema, sem a 

intenção de cobrir sua totalidade, até mesmo por reconhecer que seus limites estão claramente 

delimitados, tampouco são estanques; o objetivo é o de organizar referências relevantes, mencionadas 

neste trabalho, e de evidenciar como as políticas e instrumentos de clima amparam-se em uma rede 

ampla (tematicamente e em quantidade de referências), coesa (a respeito das relações entre áreas e 

temas) e convergente (no que concerne a preceitos e propósitos assumidos) de atos, estratégias e 

planos.  
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Figura 17. Representação do sistema escocês de políticas e instrumentos relacionados à adaptação à mudança do clima 
Fonte: autoria própria 
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4.3.2.1 Políticas de mudança do clima: perspectivas sobre adaptação  

Entre as bases de política pública relacionadas à adaptação à mudança do clima, são visitados, 

nesta seção: o Climate Change Plan (CCP) e o Scottish Climate Change Adaptation Programme 

(SCCAP) 2019-2024, em nível nacional, a estratégia Our Resilient Glasgow (ORG), no nível local, 

da cidade, o Cowlairs Master Plan, no nível do território e o relatório do projeto Climate Ready 

Lambhill (CRL). O objetivo assumido no exercício aqui apresentado é compreender como os temas, 

setores e abordagens relacionados, nos instrumentos de planejamento, a adaptação, resiliência e 

gestão de risco de inundações, e como os constructos investigados nessa pesquisa, compõem os 

fundamentos, diretrizes e narrativas de adaptação à mudança do clima na Escócia e em Glasgow.   

 O CCP e o SCCAP foram escolhidos por serem os instrumentos centrais de implementação 

do The Climate Change (Scotland) Act. O Plano constitui o terceiro relatório de propostas e políticas, 

apresentado pelos Ministros ao Parlamento escocês, a fim de alcançar as metas de redução de GEE 

estabelecidas no Act. Embora seu principal foco não seja adaptação à mudança do clima, o documento 

aponta que mitigação e adaptação são agendas intrinsicamente relacionadas e reconhece que as 

mudanças climáticas já estão afetando a sociedade, a economia e o meio ambiente da Escócia. A 

respeito da agenda de adaptação, o Plano entente que, como desdobramento do programa Adaptation 

Scotland, ela já está bem integrada a boa parte das áreas da gestão pública. Entre as iniciativas e ações 

que teriam fortalecido a capacidade de resposta e adaptação à mudança do clima, são apontadas: o 

estabelecimento do Scotland’s National Centre for Resilience; o desenvolvimento dos Local Flood 

Risk Management Plans, pautados pelo conceito de ‘desvantagem de inundação’ (flood 

disadvantage); a incorporação de adaptação nas obrigações de relato dos órgãos públicos; indicadores 

setoriais relacionados a adaptação desenvolvidos e acompanhados pela organização 

ClimateXChange; e iniciativas regionais e locais apoiadas pelo governo escocês, como a Climate 

Ready Clyde (CRC) e a Aberdeen Adapts. Por fim, o documento considera que os esforços de 

adaptação precisam de colaboração e parcerias entre setores, guiadas pelas prioridades estabelecidas 

no SCCAP, e com foco em justiça climática, já que “os impactos da mudança do clima tendem a 

impactar mais severamente as pessoas pobres e as comunidades vulneráveis” (Scottish Government, 

2018: 29).  

O SCCAP, já introduzido na Seção ‘4.2.1 Agenda de adaptação na Escócia’, é preconizado 

pelo Climate Change (Scotland) Act 2009 para responder aos riscos identificados no UK CCRA. O 

segundo SCCAP (2019) dialoga com o UK CCRA 2017 e estabelece as políticas e propostas para 

preparar a Escócia para os desafios impostos pela mudança do clima no presente e nas décadas futuras 
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a partir de uma abordagem baseada em resultados (outcomes-based approach). Tal abordagem é 

inspirada nos ODS da ONU, e no Scotland’s National Performance Framework e intenciona revelar 

e fortalecer os cobenefícios e promover a integração da adaptação nas políticas de desenvolvimento 

escocesas e na entrega dos serviços públicos. O Programa está organizado em sete resultados 

esperados: ‘nossas comunidades são inclusivas, empoderadas, resilientes e seguras em resposta à 

mudança do clima’; ‘os grupos na Escócia mais vulneráveis à mudança do clima conseguem se 

adaptação e a justiça climática está embebida na política de adaptação à mudança do clima’; ‘nossa 

economia inclusiva e sustentável é flexível, adaptável e responsiva ao clima em mudança’; ‘os 

sistemas de suporte da nossa sociedade são resilientes à mudança do clima’; ‘nosso ambiente natural 

é valorizado, desfrutado, protegido e fortalecido e tem sua resiliência à mudança do clima 

aumentada’; ‘nossos ambientes marinhos e costeiros são valorizados, protegidos, fortalecidos e têm 

sua resiliência à mudança do clima aumentada’; e ‘nossas redes internacionais são adaptáveis à 

mudança do clima’. (Scottish Government, 2019) 

 Como já se sabe, no nível local, da cidade de Glasgow, ainda não havia um instrumento 

específico para adaptação, mas a estratégia ORG assumiu a mudança do clima como um dos mais 

importantes estressores incidindo sobre o desenvolvimento econômico, saúde e bem-estar da 

população e do ambiente natural da cidade e seu entorno. Assim, o Glasgow City Council (GCC) 

adotou o tema como foco principal para o desenvolvimento da Estratégia, com o apoio financeiro e 

metodológico da Rockefeller Foundation, por meio de seu programa, então em curso, 100 Resilient 

Cities. Com o recurso recebido, Glasgow passou a ter um gestor de resiliência sênior na equipe do 

GCC. Entendida como “o ponto de partida para um programa holístico de ações para resiliência” 

(Glasgow City Council, 2016: 12), a estratégia foi elaborada entre 2014 e 2016 a partir do 

mapeamento das iniciativas e movimentos relevantes para redução de vulnerabilidades e aumento de 

capacidades já em curso na cidade, e envolveu etapas de engajamento, escuta à população, incluindo 

atividades lúdicas e artísticas, e consultas públicas. A troca com outras cidades da rede 100 RC serviu 

para Glasgow ampliar o escopo da Estratégia a partir do entendimento de que fortalecer resiliência 

aumenta a capacidade de resposta e de adaptação a outros estressores, muitos imprevisíveis no 

presente, dadas as incertezas na projeção de futuros possíveis. Quatro pilares sustentam a estratégia: 

empoderamento dos cidadãos, o desbloqueio de soluções baseadas no lugar (place-based), inovação 

para apoiar o crescimento econômico justo e promoção da participação cívica. (Glasgow City 

Council, 2016) 

 



  

 

224 

 

 A fim de entender como adaptação é considerada no nível territorial, um masterplan e o 

relatório de um projeto, de bairros abrangidos na mesma região, norte, da cidade foram escolhidos. 

Os dois trazem perspectivas complementares sobre os contornos e sentidos que a preparação e as 

respostas à mudança do clima ganham no território; um pela perspectiva do planejamento espacial do 

bairro de Cowlairs, considerando o crescente risco de inundações na área, outro a partir dos desafios, 

avanços e aprendizados gerados por um projeto de fortalecimento de CA em Lambhill.  

 Cowlairs abrange uma área de 30 hectares no distrito de Springburn, ao norte do Rio Clyde, 

na zona norte de Glasgow. Composta por terrenos abandonados, habitações antigas, uma escola 

primária, uma área de recreação e o Cowlairs Park, a área foi incluída no programa de regeneração 

dado o potencial de desenvolvimento de centenas de novas residências, comércio e de revitalização 

dos espaços de lazer.  

Em conjunto com a Glasgow Housing Association e o Governo escocês, o GCC inaugurou 

em 2005 uma nova a abordagem de regeneração em oito áreas chave da cidade, as Áreas de 

Regeneração Transformacional (TRAs na sigla em inglês), e em 2012 uma entidade legal, a 

Transforming Communities: Glasgow foi formada com a missão de realizar o programa de 

regeneração. O norte da cidade é uma das TRA e um Strategic Development Framework (SDF) foi 

elaborado para guiar o processo de ‘redesenvolvimento’  (Glasgow City Council , 2019).  

Além de Cowlairs, outras cinco áreas da zona norte da cidade foram diagnosticadas com 

significativo potencial de 

desenvolvimento; entre elas, Maryhill 

e Sighthill estavam na fase final do 

empreendimento quando o projeto de 

Cowlairs era iniciado. Além do 

potencial de desenvolvimento, um 

foco do projeto de regeneração da área 

engloba a redução de risco de 

inundações, tanto resultantes de águas 

superficiais quanto do Forth and 

Clyde Canal (a Figura 18 mostra a 

vista para o canal, em Lambhill). O 

SDF guiará o desenvolvimento de 

3.191 novas unidades habitacionais na 

 
Figura 18. Vista para o Forth and Clyde Canal em Lambhill, 
norte de Glasgow 
Fonte: autora 
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zona norte até 2032, além dos esforços de regeneração por meio da Glasgow Canal Regeneration 

Partnership67.   

O masterplan de Cowlairs responde à demanda do SDF por um planejamento detalhado para 

a área e pauta-se pelos princípios do placemaking para integrar espaços, edifícios e ativos pré-

existentes com os que serão criados e erigir um novo núcleo na cidade, com densidade social e 

econômica. Sua elaboração contou com esforços de engajamento e consultas aos grupos da 

comunidade, as chamadas ‘whats right for Cowlairs?’, que devem seguir ao longo de todo o projeto. 

Entre as demandas da comunidade destacaram-se espaços de lazer e entretenimento de qualidade. Em 

resposta à essa demanda, mas também a fim de aumentar a capacidade de drenagem de água 

superficial, o plano propõe o reposicionamento do Cowlairs Park. A visão formulada para a área é de 

um bairro crescendo, verde e saudável; para o tanto o espírito do projeto reside em combinar os 

benefícios da vida urbana a um ambiente natural de qualidade, criando espaços públicos que sejam 

usados e ocupados pela comunidade e fomentem o envolvimento ativo dos cidadãos na criação e 

transformação dos próprios espaços públicos e de suas comunidades (Glasgow City Council , 2019). 

A visita ao masterplan permite compreender os fundamentos e caminhos associados, no plano, a tais 

visão e intenções, e ao processo de placemaking. 

O bairro de Lambhill é vizinho a Cowlairs, a noroeste, entre os bairros Possipark e Milton, 

quase na borda da cidade, como representado no mapa da Figura 19. A norte e nordeste de Lambhill 

encontra-se um amplo espaço verde formado pela Possil Marsh Local Nature Reserve e o Forth and 

Clyde Canal. A história da comunidade é marcada pela indústria de mineração, principal fonte de 

empregos, que então migraram para pequenas lojas locais e uma pequena instalação industrial. O 

consumo local acontece principalmente em Milton, Possilpark e Maryhill, bairros maiores do entorno. 

Quando o projeto CRL foi implementado, mais de um terço dos residentes de Lambhill viviam em 

situação de ‘privação de renda’, 97% da população local a distâncias de até 500 metros de terrenos 

baldios e mais da metade dos lares eram monoparentais com crianças ainda dependentes (Adaptation 

Scotland, 2015). 

 
67 Parceria formada pelo Glasgow City Council e pela Scottish Canals a fim de desenvolver o canal e seu entorno por 
meio de projetos de lazer, valorização dos ativos naturais e culturais e socialização.  
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O objetivo do projeto CRL foi descobrir como comunidades podem se tornar mais resilientes 

aos impactos da mudança do clima por meio do trabalho coletivo, a partir do entendimento de que 

resiliência pode ser potencializada por meio de espaços verdes e placemaking. Para tanto, o trabalho 

voltou-se a fortalecer a consciência sobre os impactos da mudança do clima junto à comunidade e, a 

partir daí, impulsionar o desenho e a implementação de ações. Além da Sniffer, realizadora do 

programa Adaptation Scotland, no âmbito do qual o projeto foi implementado, envolveram-se na 

iniciativa: Greenspace Scotland, GCC e a organização de base comunitária Lambhill Stables (LS). 

Em três workshops foram identificados os elementos que os participantes mais valorizam em sua 

comunidade, exploradas as implicações da mudança do clima para esses e outros elementos e 

mapeadas ações que a comunidade, as organizações locais e parceiros poderiam adotar no curto prazo. 

(Adaptation Scotland, 2015) 

Na sequência passa-se aos cinco documentos, antes, porém, cabe pontuar que embora o 

diagnóstico Climate Risks and Opportunities for Glasgow City Region, realizado no âmbito da 

iniciativa CRC (England et al., 2018) não seja um dos documentos revisados, o estudo foi um marco 

 
Figura 19: Visão do centro e do norte de Glasgow, Cowlairs e Lambhill em destaque. 
Fonte: Cowlairs Masterplan Report (Glasgow City Council, 2019)  

LAMBHILL
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para a ampliação e conexão da agenda de sustentabilidade com outros temas, setores e organizações. 

Isso porque identificou e apresentou em linguagem acessível para não-especialistas os riscos e 

oportunidades postos pela mudança do clima a cinco setores, além dos concernentes à esfera 

internacional, identificou ações e iniciativas realizadas ou em curso relevantes para lidar com tais 

riscos e oportunidades e destacou as políticas públicas, planos e estratégias, de outras áreas, relevantes 

para pensar a adaptação em cada setor coberto.   

4.3.2.2 Noções em destaque nos instrumentos de planejamento analisados 

A seguir é comentado como as noções que se destacam nos instrumentos de planejamento 

aparecem nos documentos de adaptação e resiliência: os sentidos atribuídos, conceitos relacionados, 

boas práticas reconhecidas e abordagens propostas. O quadro que sistematiza os trechos que se 

relacionam a essas noções encontra-se no Anexo 12.  

Infraestrutura, redes e espaços verdes e azuis  

 Os múltiplos benefícios de infraestrutura, redes e espaços verdes e azuis são alardeados nos 

cinco documentos em análise, permeando assim os três níveis de governança. Os documentos 

mencionam ainda espaços abertos, por vezes espaços verdes e abertos. A Figura 20 representa os 

quatro conceitos, de acordo com a GCV Green Network, do mais abrangente - espaço aberto - para o 

mais específico - rede verde. Infraestrutura verde ou azul (IVA) é entendida como um espaço verde 

ou azul planejado, projetado e gerido para desempenhar funções específicas, relacionadas à prestação 

de um serviço ou solução para um problema. Uma rede verde, por sua vez, é tida como a conexão 

entre IVAs compondo um sistema integrado com múltiplas funcionalidades (GCV Green Network)68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Website da GCV Green Network: https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/what-we-do/delivering-green-infrastructure. 
Acesso em 02 de julho de 2020.  
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O Climate Change Plan (CCP) trata de redes verdes e floresta, como base para recreação, 

conexão entre áreas da cidade, mobilidade ativa e redução de inundações em áreas construídas e 

ressalta que os espaços verdes próximos às residências propiciam saúde e bem-estar; o SCCAP trata 

de espaços e infraestrutura verdes como benéficos para pessoas e meio ambiente, reduzindo o 

isolamento social e servindo de base para resiliência e adaptação; a Our Resilient Glasgow (ORG) 

destaca a importância dos espaços verdes para recreação e redução de riscos relacionados a 

inundação; e o masterplan de Cowlairs planeja espaços verdes abertos como nódulos de conexão 

entre ruas e avenidas, rotas de mobilidade ativa e fluxo de pessoas. O relatório do projeto Climate 

Ready Lambhill (CRL) conta que espaços verdes e resiliência foram duas das palavras usadas pela 

comunidade para sintetizar o que seria um bairro preparado para a mudança do clima. Entre as ações 

planejadas destaca-se o treinamento em jardinagem para que quintais das casas deem vida a jardins e 

que os espaços verdes públicos sejam cuidados, o que aumentaria a absorção de água no bairro.  

O SCCAP se refere a “múltiplos cobenefícios” com “impactos positivos em várias áreas” (p. 

122) e ao “apoio a múltiplas agendas” (p. 155) alcançados por meio da implementação de projetos de 

IVA, que contribuiriam para todos os resultados esperados do Programa. As relações com diferentes 

áreas e temas da gestão pública urbana se refletem nos indicadores propostos pelo documento; por 

exemplo o “número de espaços verdes usados regularmente para processos aprendizagem ao ar livre 

e extensão e conectividade de corredores verdes para viagens ativas” a ser monitorado no âmbito do 

 
Figura 20. Representação do espaço aberto à rede verde 
Fonte: GCV Green Network   
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objetivo “melhoria de acesso ao ambiente natural” (p. 220). Também por conectar variadas agendas, 

as soluções de IVA estão no centro no plano da ORG de criar um exemplo integrado de resiliência 

no norte de Glasgow, conectando iniciativas locais e projetos de regeneração nas TRA e 

desenvolvendo “soluções inteligentes para os desafios complexos urbanos” (p. 53). Nessa mesma 

linha, o projeto CRL assumiu como um de seus objetivos a inserção da resiliência climática em “uma 

agenda mais ampla de espaços verdes e placemaking” e também nas atividades do GCC voltadas ao 

engajamento das comunidades nos serviços e espaços públicos, refletindo o movimento de integração 

promovido pelos projetos e processos de planejamento de espaços verdes (p. 4).  

A percepção de que espaços verdes acessíveis e de qualidade têm o poder de promover 

múltiplos benefícios e atuar sobre problemas diversos parece ser compartilhada pela comunidade de 

Port Dundas, também na zona norte de Glasgow, já que o masterplan de Cowlairs menciona como 

um dos resultados de uma Charrette conduzida na região o entendimento de que qualidade de vida, 

fortalecimento da economia e do meio ambiente poderiam ser alcançados de forma combinada por 

meio desses espaços, que, junto a outros espaços para reunião e entretenimento na região, seriam a 

base para um “novo estilo de vida” (p. 13).  

Enquanto o SCCAP traz a expectativa de que espaços verdes nas comunidades contribuam 

para mudanças de comportamento e cultural, os ORG e relatório do CRL consideram que uma 

mudança cultural é necessária para a ampliação de IVA na cidade. O Programa de adaptação 

recomenda que órgãos públicos em nível local busquem envolver ativamente os cidadãos, por meio 

de iniciativas de engajamento e educação, na manutenção dos espaços verdes, por exemplo, deixando-

os livres de detritos que atrapalham o cumprimento de suas funções de drenagem; aponta como 

referência o projeto Community Flood Volunteer, que oferece capacitações e disponibiliza 

equipamentos para que voluntários das comunidades possam aprimorar os espaços verdes e a 

biodiversidade locais e, assim, fortalecer resiliência e a capacidade das comunidades para responder 

e se recuperar de inundações. Outro exemplo da aposta dos espaços verdes como base para mudança 

de estilo de vida é o Natural Health Service, eixo de “ações baseadas na natureza” do sistema de saúde 

que engloba um programa de “exercícios verdes” dedicado a promover comportamentos e estilos de 

vida mais saudáveis e, assim, melhorar os indicadores de saúde pública (p. 78).  

A ORG identifica como necessária uma mudança de ordem cultural, tanto por parte dos 

cidadãos quanto dos desenvolvedores de projetos urbanos para que IVA seja priorizada e amplamente 

adotada. Processo esse que, segundo o documento, deve se apoiar no reconhecimento do valor dessas 

soluções e no conhecimento de suas funcionalidades e aplicações. No projeto CRL reconhece-se que 
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o desenvolvimento de espaços verdes esbarra no apego a paisagens e no temor de que esses espaços 

se degradem devido à falta de manutenção.  

Sem tratar da resistência a essas soluções, o SCCAP menciona as “cidades verdes-azuis” como 

uma tendência internacional e nova abordagem para adaptação e gestão de inundações introduzida no 

Programa de adaptação de 2018 (p. 122). O documento tem a intenção de traçar uma mudança de rota 

para as soluções de infraestrutura urbana, principalmente para drenagem e proteção contra inundações 

considerando que investimento pesado em “infraestrutura resiliente” terá que ser feito nos anos que 

seguem a publicação do Programa (p. 141). Em defesa de que IVA deve ser usada “sempre que 

possível”, o documento elenca seus benefícios adicionais em relação a abordagens convencionais que 

vão de “maior funcionalidade” à contribuição para os objetivos-alvo de diferentes agendas, incluindo 

a econômica por meio da atração de pessoas, negócios e investimentos, o que não seria alcançado por 

meio de infraestrutura cinza ou convencional.  De áreas naturais alagáveis a barreiras naturais para 

proteção de ativos, a IVA cria, de acordo o SCCAP, espaços e paisagens mais atraentes e ainda 

aumenta a biodiversidade no espaço urbano.  

 De maneiras diferentes, o relatório do CRL e o SCCAP tratam da participação das 

comunidades na gestão de riscos de inundações. O primeiro prevê o engajamento da comunidade e 

das organizações locais com a Scottish Natural Heritage (SNH) para a elaboração de planos de 

resiliência climática, e com a MGSDP para que passem a fazer parte da uma agenda mais ampla de 

gestão de água e possam integrar os esforços locais, da criação de jardins à estratégia desenhada para 

o território e para a cidade. O SCCAP identifica que para que os espaços e infraestrutura verdes sejam 

integrados à vida das comunidades e usufruídos são necessárias políticas sociais voltadas à ocupação 

do espaço público e de acesso à terra. No CCP, por sua vez, a abordagem de placemaking é aventada 

para que lugares propícios a estilos de vida ativos e saudáveis sejam criados, o que também pode ser 

entendido como uma ponte entre hábitos e comportamentos individuais e coletivos e a configuração 

dos espaços públicos e privados.  

 Na toada do programa de regeneração das TRA, o masterplan de Cowlairs identifica a 

oportunidade de criação de uma rede de espaços abertos verdes e azuis acessíveis e de qualidade 

conectados a espaços verdes de outros bairros abrangidos no programa. O projeto CRL aponta não 

apenas o desenvolvimento de novos espaços verdes e melhoria dos existentes, como também a 

conexão desses espaços à rede verde na zona norte da cidade, reconhecendo que assim seus 

benefícios, como o escoamento de águas superficiais e a redução do risco de inundações, seriam 
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potencializados. Assim, aparece em nível territorial o movimento de criação de redes verdes locais, 

o que não consta como uma diretriz clara dos instrumentos dos níveis nacional e local analisados. 

 Nota-se também que apenas os instrumentos de nível local e territorial chegam a soluções e 

tecnologias propostas a fim de concretizar os múltiplos benefícios e cobenefícios vislumbrados. A 

ORG propõe que canais abertos, lagoas e jardins de chuva componham um esquema SUDS, as ser 

desenhado a partir de uma estratégia de placemaking para reduzir o risco de inundação, melhorar a 

qualidade da água, e criar um “grão urbano” permeável à água e ao fluxo de pessoas e recursos por 

meio de uma rede de mobilidade multimodal; também como recurso estético e de comodidade para 

as comunidades e para aumento do valor econômico das propriedades. Reconhece-se que é necessária 

a transição da lógica de remoção, o mais rápido possível, da água para drenos e canos abaixo do solo 

– “drenagem do passado” – para a gestão da água por meio de absorção, fluxo e retenção na superfície 

(p. 59). SUDS estão no centro do framework de infraestrutura proposto no masterplan do projeto de 

regeneração de Cowlairs e devem ser entregues principalmente por meio de redes verdes e azuis 

desenhadas a partir da abordagem de placemaking. O relatório do CRL demanda aos atores públicos 

e privados envolvidos no desenvolvimento da região que telhados e paredes verdes, além da 

reabertura do solo em áreas do bairro, sejam garantidos para controle de temperatura, drenagem e 

escoamento da água.  

Quanto aos meios para implementação de IVA, o SCCAP destaca dois fundos escoceses, em 

nível nacional: o Green Infraestructure Fund (GIF) e o Green Infrastructure Community Engagement 

Fund (GICEF). O primeiro é operado pela SNH e visa desenvolver pelo menos 15 projetos ao largo 

do país, que criem no mínimo 140 hectares de infraestrutura verde urbana, com prioridade para áreas 

de privação socioeconômica; o GICEF tem como objetivo financiar entre 10 e 15 projetos 

comunitários voltados à melhoria e ao fomento ao uso dos espaços verdes locais, em especial 

iniciativas desenhadas pelas próprias comunidades e organizações locais, fortalecendo a conexão das 

pessoas com a natureza e a capacidade das comunidades para planejar e executar melhorias em suas 

áreas. Um caso emblemático de IVA financiado pelo GIF, como aponta o SCCAP, é o Canal and 

North Gateway, projeto de regeneração local cujo cerne é desenvolver uma “solução inovadora de 

gerenciamento de águas superficiais”, corredores de biodiversidade e integrar as comunidades locais 

por meio de vias de acesso ao canal e elas às áreas públicas funcionais do entorno (p. 23). 

Ainda sobre financiamento, o SCCAP menciona projetos de colaboração regional financiados 

pela União Europeia (UE) para avançar o conhecimento e a prática em soluções baseadas na natureza 

(SbN) e para a construção de evidências em relação aos seus benefícios e maneiras de integrá-las a 
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políticas e empreendimentos urbanos. A menção ao projeto Building with Nature, que desenvolve 

SbN em localidades costeiras para demonstrar como como tais soluções podem contribuir para 

adaptação à mudança do clima – gestão de riscos de inundação e de erosão costeira -, aponta para o 

fato de essa ser uma agenda prioritária para a UE.  

No nível da cidade, a ORG ressalta o projeto Stalled Places, por meio do qual o GCC viabiliza 

o uso temporário de terrenos baldios e espaços abertos subutilizados para usos e funcionalidades 

alinhados ao ‘desenvolvimento’. Desde 2011 foram mais de 22 hectares direcionados para usos 

temporários, entre os quais: áreas para exercício físico, parquinhos, instalações artísticas, educação 

ao ar livre e hortas urbanas.  O masterplan de Cowlairs prevê atividades educacionais e coletivas, 

como mutirões para melhoria de praças, para fortalecer o envolvimento com paisagem e capacitações 

em horticultura e arboricultura para que os espaços verdes possam ser dotados de múltiplas 

funcionalidades, inclusive de fomento à economia local, e assim apropriados pelas comunidades. 

Além do incentivo ao engajamento comunitário com os espaços verdes, o masterplan também define 

diretrizes e critérios relacionados a infraestrutura e espaços verdes para a aprovação de novos 

empreendimentos; determina, por exemplo que “todos os empreendimentos devem ter uma relação 

positiva com a paisagem e o patrimônio natural” (p. 16), o que implica, segundo o plano, que façam 

parte do projeto características e provisões para que o novo edifício seja integrado aos espaços verdes 

existentes, contribua com as redes de espaços verdes públicos e para a melhoria da paisagem, e crie 

novos espaços verdes capazes de fortalecer as diferentes funcionalidades dessas redes – de recreação 

a SUDS, passando por facilidades educacionais e rotas para mobilidade ativa.  

Placemaking e soluções integradas de paisagem 

A abordagem placemaking permeia os cinco documentos analisados. O CCP coloca os 

prédios, ruas e espaços como “ingredientes” do local, mas entende o que o placemaking vai além 

disso: “é fundamentalmente sobre pessoas, comunidades, vizinhos e famílias” (p. 33). Nesse 

instrumento, a abordagem é apresentada como meio para que as pessoas tenham a oportunidade de 

falar sobre seus lugares e informar ações futuras, promover “estilos de vida sustentáveis e ativos” e 

avançar a descarbonização na Escócia (p. 25). O SCCAP assume placemaking como “a ideia de que 

cada local deve ser planejado, projetado e gerenciado para atender às necessidades e aspirações das 

pessoas aí vivem” e organiza o conceito de “local” em duas categorias de aspectos que o compõem, 

os sociais e físicos (p. 10). Para a ORG, o placemaking consiste no equilíbrio das características 

físicas, sociais e econômicas da área; o primeiro passo seria a compreensão dessas características, 

com atenção a “o que atualmente funciona bem e o que está falhando” (p. 50).  
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Com a função de conectar o planejamento com o território, a abordagem ganha mais espaço 

ainda nos instrumentos em nível local e territorial, em especial no masterplan. Por meio de uma 

“abordagem mais engajada e direta de design”, o GCC estaria promovendo locais com uma gama de 

qualidades, como qualidade de vida, bem-estar, saúde e aprendizado, as quais devem ser refletidos 

nos parâmetros e diretrizes para o planejamento e desenho de construções. O masterplan reconhece 

como elementos de locais com qualidade um forte capital social, possibilidade trocas e experiências, 

paisagem, processos de engajamento e coprodução, instituições presentes, infraestrutura e ativos para 

o desenvolvimento local (p. 13). A ORG considera que o “placemaking bem-sucedido” volta-se a 

promover “um novo desenvolvimento” e a “resiliência pessoal, comunitária a econômica” por meio 

do processo de planejamento que se apoia no design, e se refere ao CDP como o instrumento norteador 

de tal processo (p. 50).  

O alinhamento de políticas públicas nacional e local de planejamento em relação à abordagem 

é reconhecido no masterplan de Cowlairs como apoio para que os lugares sejam de fato constituídos 

e transformados a partir dos princípios de design. As diretrizes para novos empreendimentos 

traduzem esses princípios na ponta: o masterplan determina que “todos os empreendimentos devem 

ter uma relação positiva com a paisagem e o patrimônio natural”, contribuindo para melhorias da 

paisagem de acordo com as características intrínsecas da área e para que serviços comunitários e de 

lazer sejam integrados ao ambiente do empreendimento (p. 16). O projeto de regeneração de Cowlairs 

se propõe a melhorar a qualidade de vida da comunidade por meio de projetos comunitários que 

ofereçam oportunidades de envolvimento das famílias na história da área e de decisão sobre o uso 

dos ativos locais de acordo com suas necessidades, de forma flexível e processual, sem que seus usos 

e fins tenham que ser definidos no início do projeto.  

Nesse mesmo sentido, o SCCAP relaciona o placemaking ao empoderamento de cidadãos e 

comunidades à medida em que, tratando dos aspectos sociais e físicos do lugar, envolveria a produção 

e compartilhamento de conhecimento e ferramentas pela e na comunidade, incluindo aqueles 

necessários à adaptação à mudança do clima. Assim, os temas centrais ao placemaking devem ser, 

segundo o Programa, os mais relevantes para as comunidades, como estaria em curso no projeto Canal 

and North Gateway, no norte de Glasgow, com base no uso de terras vazias e abandonadas para 

funções e utilidades importantes para os residentes locais.   

As relações diretas entre placemaking, resiliência e adaptação são estabelecidas nos ORG, 

masterplan de Cowlairs e relatório do CRL. Assumindo como objetivo “incluir a consideração da 

resiliência climática dentro de uma agenda mais ampla de espaços verdes e placemaking” (Adaptation 



  

 

234 

 

Scotland, 2015, p. 4), o projeto CRL reconhece que locais com qualidade oferecem a base para a 

resiliência das comunidades, mas recomenda que adaptação seja explicitamente um dos componentes 

do placemaking, por exemplo com sua inclusão na Place Standard Tool 69 . O framework de 

infraestrutura apresentado no masterplan centra-se na necessidade de um SUDS a ser integrado à 

estratégia de placemaking e entregue por meio de redes verdes e azuis que tornem a área permeável 

à água, assim como a diferentes modais de transporte.  

A ORG também assume que a abordagem contribui para a criação de lugares resilientes, mas 

aponta que para que isso aconteça e múltiplos benefícios sejam gerados é preciso uma aproximação 

holística sobre o lugar, considerando o contexto e a diversidade de interesses e oportunidades 

existentes, por meio de processos colaborativos.  

Regeneração  
A noção de regeneração apenas não aparece explicitamente no relatório do CRL. Nos demais 

documentos analisados, sua concepção vai da melhoria em fachadas de edifícios à regeneração 

econômica de comunidades, bairros e áreas. O CCP considera que medidas de eficiência energética 

em edifícios podem implicar mudanças na aparência externa e contribuir para objetivos de 

regeneração, assim como o investimento em melhorias de materiais e formas de construção em 

edifícios comerciais e públicos (p. 98). A regeneração econômica é apregoada na ORG por meio do 

“desbloqueio do potencial comunitário, ambiental e econômico de locais abandonados e vazios” 

usando “modelagem 3D” para reduzir o risco de empreendimentos identificando as características do 

terreno, abaixo e acima do solo, e, assim, atraindo desenvolvedores e promovendo o 

“desenvolvimento compacto da cidade” (p. 53). O SCCAP aponta o projeto do canal inteligente, 

iniciado em 2018 e liderado pela MGSDP, no norte de Glasgow, como solução para “desbloquear o 

potencial de desenvolvimento futuro” (p. 132) das áreas do entorno do canal, a partir da redução do 

risco de inundação e da liberação de capacidade da rede de esgoto, tornando possível assim a 

construção de mais de 3000 habitações, atraindo investimentos e promovendo regeneração.  

 Uma avenida para regeneração, considerada nos SCCAP, ORG e masterplan de Cowlais, é a 

IVA. O projeto Canal and North Gateway é mencionado no SCCAP como exemplo de regeneração 

local sustentada por esse tipo de infraestrutura na forma de corredores de biodiversidade e vias de 

acesso e conexão para as comunidades ao longo do canal. A ORG considera como uma “lição 

aprendida para Glasgow” a partir do intercâmbio com outras cidades da rede 100 Resilient Cities que 

 
(SDT/MDA , 2005; Silva, 2013). 
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os riscos de inundação podem ser mitigados por uma gestão ancorada no ciclo natural da água, o que 

também cria novos espaços de lazer para comunidades e contribui para a regeneração urbana (p. 61). 

Uma rede de espaços abertos é vislumbrada, no masterplan, entre as áreas de regeneração de Port 

Dundas, Sighthill e Cowlairs, na zona norte de Glasgow, oferecendo oportunidades e espaços de 

qualidade para interação social, exercício e lazer.  

Infraestrutura para regeneração é associada, ainda, na ORG ao envolvimento de comunidades 

para “maximizar os benefícios sociais” (p. 56). O exemplo mencionado é o dos Commonwealth 

Games de 2014, quando esforços de regeneração na zona leste da cidade foram liderados pela 

multiagência Clyde Gateway - criada para esse fim – e envolveram uma ampla consulta às 

comunidades, resultando em novas estradas, reforma das instalações existentes e construção de novas 

instalações para os jogos. 

Justiça climática e equidade  
Embora amplamente mencionadas nos instrumentos de nível nacional, regional e local, as 

noções de justiça climática e equidade não aparecem diretamente nos documentos no nível dos 

territórios (masterplan de Cowlairs e relatório do CRL). Os CCP e SCCAP tratam de justiça climática 

no que concerne à esfera internacional; o primeiro destaca justiça climática como bandeira do 

Governo escocês e aponta o Acordo de Paris como instrumento para uma ação global capaz de “evitar 

que os piores impactos da mudança climática recaiam sobre as pessoas mais pobres e vulneráveis do 

mundo” (p. 48). A abordagem usada para defender a agenda nessa esfera é a dos direitos humanos, 

combinada aos ODS, e os meios dos quais o País dispõe para promovê-la envolvem o Fundo de 

Justiça Climática da Escócia voltado a apoio de projetos no “Sul Global” (Scottish Government, 2018, 

p. 14), e o International Development Fund dedicado a apoiar comunidades a enfrentarem os impactos 

da mudança do clima em seus países. Ao aumentar a capacidade de adaptação à mudança do clima 

ao redor do mundo, por meio da cooperação internacional, a Escócia estaria contribuindo para a 

“estabilidade internacional” (Scottish Government, 2019, p. 204), o que é entendido no SCCAP como 

peça chave para adaptação.  

Na esfera nacional, segundo o SCCAP, o governo escocês está comprometido com o combate 

a pobreza e a promoção da justiça social, vislumbrando um país onde “as oportunidades, a riqueza e 

o poder se espalhem de maneira mais igualitária” (p. 68). O Programa de adaptação pontua que, ao 

avançar em justiça, será fortalecida a capacidade de adaptação da Escócia e faz referência a quatro 

instrumentos ou órgãos que apoiam tal missão: (i) o Fairer Scotland Action Plan com 50 ações 

prioritárias para o mandato parlamentar vigente; (ii) o trabalho do Scottish Fire and Rescue Service 
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junto a parceiros e comunidades para garantir que recursos públicos sejam usados para reduzir 

desigualdades e proteger cidadãos em situação de risco; (iii) o Infrastructure Investment Board com 

papel executivo na governança de infraestrutura e objetivo de fomentar o crescimento econômico 

sustentável, aumentando a competitividade e combatendo as desigualdades; e (iv) o Infrastructure 

Investment Plan, que estabelece prioridades para o investimento em infraestrutura em todo o país e 

tem como um dos eixos temáticos o combate a desigualdades.  

Tanto o SCCAP quanto o CCP assumem justiça social como qualidade buscada na transição 

para uma economia de baixo carbono e nos modelos de desenvolvimento nacional e local. A justiça 

climática é apregoada no SCCAP a partir da abordagem de direitos humanos, “centrada nas pessoas”, 

que gera e distribui benefícios, assim como os custos da mudança do clima, de “maneira justa” (p. 

10). A ORG, por sua vez, assume a ameaça da mudança do clima como “oportunidade” para investir 

nos ativos naturais e construídos e para melhorar a qualidade de vida das comunidades; a Estratégia 

aponta que por meio de “infraestrutura integrada” justiça social será promovida, novas habilidades 

serão desenvolvidas nas comunidades locais e postos de trabalho serão criados (p. 50).  

As noções de justiça e redução de desigualdades são entendidas no SCCAP e na ORG como 

integrantes indispensáveis dos processos de adaptação e fortalecimento de resiliência. A “justiça 

climática incorporada à política de adaptação à mudança do clima” faz parte da visão desenhada no 

SCCAP (p. 10), que aponta que a justiça social, assim como a mudança do clima, está incorporada à 

metodologia das Scotland’s Flood Risk Management Strategies, as quais estabelecem objetivos de 

curto a longo prazo para a gestão do risco de inundação. Na ORG é colocado que “comunidades 

fortes” estão relacionadas a cidades mais justas, com menores desigualdade; o documento propõe, 

para Glasgow, a criação de uma “sociedade mais justa, igualitária, resiliente a uma gama de futuros 

em potencial” (p. 4). Ambos os documentos também apontam o fortalecimento de capacidade 

adaptativa, por meio de empoderamento e acesso a conhecimento, como elemento fundamental para 

promoção de justiça social: o SCCAP recomenda que as pessoas em situação de vulnerabilidade 

devem ser as primeiras “engajadas e empoderadas em suas comunidades” e que especial atenção deve 

ser conferida às assistências social e de saúde, reconhecendo que esses serviços serão impactados 

pela mudança do clima, ao mesmo tempo em que serão ainda mais essenciais; a ORG tem como “pilar 

1” o empoderamento dos cidadãos de Glasgow e assume a meta de oferecer equitativamente serviços 

públicos de qualidade (p. 33).  A Estratégia reconhece “aprendizado e desenvolvimento” como base 

para “pessoas mais resilientes, individual e coletivamente” e prevê o apoio a processos de 

aprendizagem e intervenções das comunidades (p. 37).  
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Oportunidades iguais de participação no desenho e transformação dos lugares são necessárias, 

segundo o SCCAP, para adaptação e justiça climática. Nesse sentido, o Programa indica a Place 

Standard Tool como apoio para que comunidades, autoridades públicas e iniciativa privada trabalhem 

juntas por lugares com alta qualidade de vida em um processo em que grupos diversos, especialmente 

aqueles que raramente são ouvidos, tenham voz. Participação e colaboração também aparecem juntas 

na ORG como componentes para “uma Glasgow mais justa”, traduzidas em: “parceiros trabalhando 

em colaboração para fortalecer a cidade inteira” (p. 38), “relações abertas e transparentes entre 

comunidades e instituições que as atendem” (p. 38), e “promoção da participação cívica” (p. 73). A 

importância das instituições públicas em contato direto com cidadãos e comunidades é ressaltada na 

Estratégia, a qual considera que abordagens justas e equitativas devem estar no cerne das instituições 

e dos sistemas que prestam serviços à população. 

 

4.3.2.3 Constructos em foco  

A partir da revisão da literatura sobre Aprendizagem Social e Integralidade das políticas 

públicas, foram identificados componentes em destaque, a serem analisados e considerados no que 

concerne a políticas efetivas de adaptação. A seguir é apresentado como esses componentes são 

tratados nos documentos revisados e o Anexo 13 traz o quadro com a sistematização dos principais 

trechos encontrados a respeito desses constructos.  

Participação  
Por ser um termo com sentidos múltiplos, participação aparece em diferentes contextos e 

aplicações nos cinco documentos. Partindo da participação como direito, o CCP coloca que as 

pessoas, na Escócia, devem ter oportunidades de contribuir ativamente para as decisões de uso e 

gestão da terra e do espaço que afetam suas vidas no presente e no futuro. Na mesma linha, a ORG 

remete ao Community Empowerment Act (Scotland) como pavimento para que grupos comunitários 

tenham mais oportunidades de influência nas decisões sobre espaços e ativos de uso público, e 

apresenta a intenção de “examinar o potencial e as implicações legislativas” de, em Glasgow, 

transferir poder para as comunidades, para elas que gerenciem esses ativos, enxergando aí a base para 

que se tornem mais resilientes (p. 38). Um dos pilares da Estratégia é promover a participação cívica 

na cidade, o que está atrelado à relação de confiança e à “cultura de resiliência” entre cidadãos e as 

instituições prestadoras de serviços públicos (p. 73).  
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 O SCCAP trabalha participação comunitária em dois sentidos principais, como oportunidades 

de: (i) influenciar o sistema de planejamento, construindo e mantendo um relacionamento com órgãos 

e instituições que fazem parte desse sistema no âmbito planos e projetos para infraestrutura e  

paisagem locais; e (ii) usufruir dos espaços abertos e da natureza, por meio de atividades físicas, 

coletivas e da interação social. Em relação a esta última frente, o Programa coloca como expectativa 

o aumento da “participação em recreação ao ar livre (...), com foco especial nos grupos desfavorecidos 

e atualmente subrepresentados” (p. 79) e referencia o Physical Activity Delivery Plan, que estabelece 

ações para incentivar e apoiar os cidadãos escoceses a terem uma vida fisicamente ativa (Scottish 

Government, 2018a).  

A influência no sistema de planejamento é tida como aspecto fundamental para que a 

capacidade de adaptação das comunidades seja fortalecida, tanto pela formação de lugares que 

atendam às necessidades cotidianas dos que vivem lá, quanto pela proximidade construída com os 

órgãos públicos que resultam em melhores serviços. Como resultado, entre as necessidades traduzidas 

nos planos estariam abarcadas defesas e respostas aos eventos climáticos já em curso, sentidos e 

traduzidos de formas diversas pelas comunidades. Além disso, a aproximação com os órgãos e 

serviços resultaria em uma melhor compreensão, por parte das comunidades, sobre seus 

funcionamentos e dinâmicas. Portanto, a participação efetiva nos processos de planejamento público 

desdobra-se em comunidades “mais adaptáveis” (p. 45).  

Em sintonia com o SCCAP, a ORG considera o “planejamento integrado e de longo prazo” 

como via principal para fortalecimento de participação e empoderamento das comunidades (p. 50). 

Participação e empoderamento são diretamente relacionados no CPP e no SCCAP. O primeiro afirma 

que “onde as comunidades são empoderadas (...) a participação democrática local é impulsionada”, 

com fortalecimento de habilidades da população local e maior número de pessoas voluntárias para 

manter viva a dinâmica social e econômica da comunidade (p. 36). No Programa de adaptação, 

entende-se que a participação no planejamento gera empoderamento comunitário e faz jus ao fato de 

que “as pessoas mais bem posicionadas para tomar decisões sobre como a comunidade se desenvolve 

são aquelas que lá vivem" (p. 45).  

 Nos dois documentos que tratam e refletem a adaptação no nível do território encontram-se 

referências a meios para participação. O masterplan de Cowlairs aponta que oportunidades para 

“participação ativa” devem ser geradas com a criação hubs comunitários, por meio da integração de 

usos e instalações até então segregados e que são fortalecidos por meio do aumento da biodiversidade 

e de atividades ao ar livre, as quais se desdobrariam em maior consciência sobre questões ambientais 
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e relacionadas ao bem-estar geral (p. 25). Assim, o documento recomenda o incentivo ao cultivo em 

terras públicas e privadas e a manutenção “das qualidades tradicionais da paisagem”, seja por meio 

de apoio direto à produção de hortas e jardins e ao cuidado de áreas verdes, seja por meio de projetos 

comunitários que fomentem o envolvimento das pessoas na história da localidade, que iniciem ou 

alimentem processos pelos quais as comunidades possam decidir sobre o uso dos ativos locais ao 

longo do tempo, de acordo com o contexto e suas necessidades, ao invés de fixar usos e pré-

determinar ações no início dos projetos ou programas. Nessa linha, o relatório do projeto CRL 

apresenta como ação prioritária a coordenação da comunidade com agências públicas para que a 

questão das inundações seja trabalhada holisticamente, em conjunto com as populações e 

organizações locais.  

 O masterplan afirma, ainda, que o GCC “incentivará” empreendimentos que integrem espaços 

públicos e privados em “interfaces positivas” (p. 33) e que proporcionem espaços comuns de 

qualidade, “projetos para facilitar um senso de propriedade compartilhada” (p. 34). Essas diretrizes 

visam fundar e nutrir a participação a partir do fortalecimento dos laços sociais e da valorização dos 

espaços de convivência.  

No nível nacional, o SCCAP recomenda a ampla aplicação do Place Principle, que visa 

promover abordagens colaborativas e participativas para planejamento e desenvolvimento de lugares, 

nos processos locais de tomada de decisão ao largo do país; a ferramenta apontada para apoiar esses 

processos é a já mencionada Place Standard Tool. Consonantemente, a ORG se propõe a promover 

“iniciativas inovadoras” que coloquem as comunidades no centro das decisões que afetam seus 

futuros, como o orçamento participativo. Porém, reconhece que para que tais iniciativas sejam 

efetivas é necessário que capacidades e “habilidades de confiança” sejam desenvolvidas junto aos 

grupos comunitários por meio de suporte direto aos grupos e lideranças, estímulo à coesão social e à 

participação, estabelecimento de relações mais transparentes com o governo local e revisão das 

abordagens e metodologias base para projetos e ações. A Glasgow Community Planning Partnership 

é tomada como um dos canais privilegiados para essa trajetória.  

 Por fim, os CPP, ORG e relatório do CRL contam sobre ações e métodos empreendidos para 

de fato promover a participação cívica e comunitária. O CPP menciona as Climate Conversations 

implementadas por grupos e organizações locais ao redor da Escócia, voltadas a informar políticas 

climáticas, e as conversas sobre sistemas locais de energia, a serem promovidas no âmbito da Energy 

Strategy, segundo o Plano com potencial de alcançar um público mais amplo, dado o tema e a questão 

da pobreza energética que aflige os grupos de baixa renda. A ORG e o relatório do CRL narram, 



  

 

240 

 

respectivamente, as atividades incorridas para a elaboração da Estratégia e a implementação do 

projeto. No primeiro caso foram realizadas: 

• Rodas de conversa em lugares centrais de comunidades de Glasgow, comunicadas por meio 

de mídias sociais e comunicações customizadas para alcançar públicos específicos;  

• Colaborações com pesquisadores, oficiais de outras áreas do Council, artistas e facilitadores 

profissionais, entendidos como articuladores e mobilizadores da participação de grupos 

diversos nas conversas sobre resiliência da cidade;  

• Intervenções pautadas por jogos de rua, arte participativa e instalações públicas;  

• Visitas pela equipe envolvida na ORG a comunidades para conversas não agendadas, ouvindo 

1500 pessoas em um mês;  

• Workshops com grupos específicos de atores-chave, em especial representantes de 

organizações locais dedicadas a causas sociais, facilitados por meio do chamado The 

Glasgow Game, uma dinâmica que se respalda em dramatizações para o desenho e a 

ponderação coletiva sobre cenários futuros;  

• Pesquisas online sobre os temas e componentes propostos para a Estratégia; e  

• Concurso de arte para crianças e jovens chamados a representar as qualidades e atributos de 

um ‘futuro mais resiliente’. 

Abrangendo um território específico, o da comunidade de Lambhill, o projeto CRL contou 

com facilitadores com experiência e conhecimento em mudança do clima. Foram três workshops com 

pessoas envolvidas de diferentes maneiras com o Lambhill Stables, um marco geográfico, histórico e 

social local; o primeiro workshop dedicou-se a discutir os objetivos do projeto e o conceito de “local” 

e a identificar o que a população local valoriza em sua comunidade, o que foi realizado por meio de 

mapas grandes de Lambhill em que foram marcados, pelos participantes, lugares (i) valorizados, (ii) 

com os quais a comunidade se preocupa, e (iii) áreas impactadas por inundações; o segundo workshop 

partiu dos mapas elaborados no primeiro para refletir sobre os significados da mudança do clima para 

os lugares destacados pelo grupo e avançou em passeios a pé para observação da área com base em 

um ‘guia’ para examinar os riscos climáticos locais; na sequência, o terceiro workshop voltou-se ao 

levantamento ideias e ao planejamento de ações que a comunidade poderia implementar por si só ou 

buscar parcerias e influências para realizar, por exemplo junto a agências públicas. Isso a fim de 

tornar Lambhill um território mais preparado para frente aos eventos climáticos. As ações foram 

priorizadas e cada participante criou sua imagem de um Lambhill resiliente.  



  

 

241 

 

Empoderamento comunitário  
A noção de empoderamento relaciona-se à participação ativa e engajada e é tratada 

explicitamente nos documentos dos níveis nacional e local: CPP, SCCAP e ORG. Os três exploram 

os benefícios gerados por processos de empoderamento comunitário, partindo da premissa de que “as 

melhores pessoas para decidir sobre o futuro de nossas comunidades são as pessoas que vivem nessas 

comunidades” (Scottish Government, 2018, p. 36; Scottish Government, 2019, p. 35). Por exemplo: 

• O SCCAP anuncia que as comunidades “empoderadas e informadas” são essenciais para a 

adaptação na Escócia, já que serão, assim, capazes de disseminar a compreensão sobre como 

a mudança do clima afeta e afetará a comunidade e de agir para melhorar a resiliência local, 

e aponta que as pessoas fazendo escolhas para adaptar suas comunidades trarão 

“conhecimento local e paixão” (p. 36).  

• O CPP apresenta como benefícios do empoderamento: fortalecimento da participação 

democrática local, das relações de confiança e das habilidades da população local, 

crescimento do número de pessoas voluntárias em suas comunidades e aumento da satisfação 

com a qualidade de vida nos bairros.  

• Segundo a ORG, as pessoas locais são especialistas em seus bairros e entendem o que é 

necessário para que eles prosperem; uma vez envolvidas produzem “ativos positivos” e torna-

se possível reduzir desigualdades e multiplicar oportunidades (p. 44). A Estratégia assume o 

empoderamento como caminho para que o GCC alcance uma comunicação mais direta e 

efetiva com as comunidades e para que elas tenham maior capacidade de colaborar entre si e 

com as instituições locais. 

Especificamente como meio para adaptação, o empoderamento de comunidades e pessoas 

também é mencionado nos mesmos três documentos. O CPP conta que o Climate Challenge Fund 

(CCF), financiado pelo Governo escocês, tem como foco a capacitação, equipagem e apoio às 

comunidades para que possam criar e operar soluções frente à mudança do clima e “liderar mudanças 

em nível local” (p. 36). Pessoas engajadas, empoderadas em suas comunidades, e munidas de recursos 

é considerado, no SCCAP, condição para adaptação e, na ORG, fator crucial para uma cidade mais 

resiliente. Os meios para tanto são explorados em quatro dos cinco dos documentos, com exceção do 

relatório do CRL. Começando pelo acesso a recursos, tido como “facilitador da ação local”, o CPP 

reconhece que projetos dedicados às questões da mudança do clima, administrados localmente, geram 

benefícios sociais e econômicos “adicionais”, como o fortalecimento da coesão social, por isso traz a 

diretriz de “colocar mais decisões e recursos nas mãos das comunidades” (p. 11). O SCCAP reforça 
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que as comunidades precisam de “conhecimento e ferramentas” para se empoderarem e se adaptarem 

à mudança do clima (p. 10).  

Nesse sentido, o Programa indica que projetos implementados em “nível comunitário” vêm 

sendo fundamentais para o fortalecimento de capacidades e que o governo escocês, reconhecendo 

isso, aumentou seus esforços para alcançar esse nível; por exemplo, por meio do Climate Ready 

Places, que abarca a CRC na região da cidade de Glasgow. Tais iniciativas, financiadas pelo Governo 

e implementadas por organizações locais em parceria com o Adaptation Scotland, teriam como foco 

principal a capacitação das comunidades, por meio de educação e planejamento (p. 32). A ORG, por 

sua vez, menciona um projeto financiado pela UE – o ERDF URBACT III Resilient Europe - , por 

meio do qual o GCC trabalharia junto a agências e comunidades locais no bairro de Possilpark na 

construção de um “plano de ação local integrado para a construção de resiliência” e, depois, replicar 

a abordagem em outros bairros da cidade (p. 57).  

Ainda sobre o fortalecimento de capacidades, a ORG apresenta como meta “capacitar líderes 

comunitários, por meio da cooperação entre os parceiros da cidade e o terceiro setor” (p. 42), 

entendendo que esse é um fator crucial para comunidades empoderadas e resilientes.  A Estratégia 

reconhece que existem diversas iniciativas nascidas em nível local, ao largo da cidade, importantes 

para resiliência das comunidades, consideradas “bolsões de excelentes práticas” a serem ampliados a 

partir de estudos de casos para que as boas práticas sejam compreendidas e disseminadas por meio 

de ‘briefings’ voltados a organizações do terceiro setor que atuam no apoiam líderes comunitários (p. 

44).  

A participação qualificada no processo de planejamento é reforçada no SCCAP e no CPP 

como meio para empoderamento, sendo essa questão tratada explicitamente no próprio sistema de 

planejamento; o Planning (Scotland) Bill apresenta medidas direcionadas a empoderar comunidades, 

colocando-as “no centro do planejamento do uso da terra” (Scottish Government, 2019; 35), e prevê 

que elas elaborem planos locais como ponto de partida para acessar fundos, como o CCF, para 

viabilizar o que precisa ser melhorado ou transformado localmente (Scottish Parliament, 2019). 

Espera-se que ao liderarem o desenho da visão para seus lugares, as comunidades considerarão 

questões relacionadas a adaptação à mudança do clima e serão mais capazes de implementar e 

revisitar, quando necessário, os planos locais, gerando resiliência.  

O papel da tecnologia de informação e comunicação (TIC) no processo de empoderamento de 

comunidades e cidadãos é mencionado nos CPP, ORG e masterplan de Cowlairs. Este último 

considera que as inovações em TIC resultarão em bairros melhor distribuídos, compactos e de uso 
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misto, e fundarão uma nova relação das pessoas com a cidade por meio do “empoderamento digital” 

e de “governança open source”, e uma “identidade de inovação” nos bairros da zona norte da cidade 

(p. 29); a ORG propõe a implementação do que chama Open Glasgow's Community Mapping tool, 

uma ferramenta para participação cidadã com base na qual habilidades digitais e empoderamento 

comunitário seriam fortalecidos; e segundo o CPP, os sistemas locais integrados de energia 

produzirão acesso de qualidade equitativo e maior controle por parte da população desse serviço 

público.  

Conhecimento  
O conhecimento é tratado como base para capacidade de adaptação principalmente nos 

SCCAP e ORG. O primeiro considera que as pessoas que vivem nas comunidades devem receber 

apoio para que façam “escolhas informadas” para se adaptarem à mudança do clima, levando em 

conta, também, o conhecimento local, e propõe que as “trocas de conhecimento” entre instituições, 

grupos e comunidades sejam monitoradas como indicador de processo das políticas de adaptação (p. 

36). A ORG traz o aprendizado, tanto por meio da educação formal quanto de “intervenções nas 

comunidades”, como elemento central para “desenvolvimento de uma cidade resiliente” (p. 37). 

Segundo o masterplan de Cowlairs, o potencial de gerar aprendizado é um dos parâmetros da 

abordagem adotada pelo GCC para o “design de áreas”, assim as ‘diretrizes suplementares’ do 

documento, que se voltam a garantir um alto de desempenho do lugar, contemplam características e 

componentes para que os empreendimentos ofereçam oportunidades de troca, fortalecimento do 

capital social e aprendizado, por exemplo por meio de espaços para esportes, creche e instalações 

para interações.  

A perspectiva de que a resiliência dos ecossistemas pode ser fomentada a partir da 

compreensão sobre as propriedades e processos que a conformam e, então, da elaboração de planos 

de manejo visando aumentar resiliência do sistema, respalda a proposta, trazida no SCCAP, de uma 

abordagem de contínuo fortalecimento de resiliência em lugar de esforços para prever impactos e 

planejar resposta a cada ameaça. As já mencionadas Climate Conversations, promovidas pelo 

Governo escocês, partem do entendimento de que já há uma diversidade de conhecimentos relevantes 

sobre a mudança do clima em meio à população e de que é preciso trazer “as pessoas que em geral 

não falam sobre isso” para o debate e promover a troca de conhecimentos (Scottish Government, 

2018; 37).  

Conhecimento local é tido como pilar para adaptação e resiliência nos SCCAP, ORG e CRL. 

No primeiro instrumento, os planos de emergência comunitários são destacados como meio para que 
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as pessoas em situação de maior vulnerabilidade possam ser identificadas e recebam os cuidados 

necessários em casos de eventos climáticos, a partir das habilidades e conhecimentos das próprias 

comunidades; segundo o SCCAP, um canal direto com o Governo escocês foi aberto para que pessoas 

e organizações locais relatem como estão se preparando para e respondendo a emergências (p. 60). O 

relatório do CRL conta que entre as motivações para participação nos workshops promovidos pelo 

projeto está o interesse em usar o conhecimento local e pessoal, junto aos das outras pessoas, para 

“fazer a diferença” (p. 7), em acordo com um dos propósitos do projeto, o de impulsionar que o 

conhecimento local seja inserido nos planos e refletidos nas deliberações sobre estratégias de 

desenvolvimento para as áreas.  

 A ORG destaca que um rico conhecimento sobre a mudança do clima, seus impactos e 

elementos para resiliência existe entre os parceiros envolvidos na Estratégia e se propõe a “quebrar 

os silos entre projetos individuais” e promover o “desenvolvimento colaborativo e novas abordagens 

eficazes” (p. 74). A Estratégia entende que abordagens “experimentais e integradoras” devem ser 

exploradas para que um novo patamar de resiliência urbana possa ser alcançado, e que essas apenas 

podem ser desenvolvidas por meio de colaboração com e entre atores diversos, com conhecimento 

sobre e experiência nos territórios. 

 De forma complementar, o conhecimento científico também é valorizado. O SCCAP afirma 

que o governo escocês seguirá financiando pesquisas, projetos-piloto, hubs de pesquisa aplicada - 

reunindo instituições acadêmicas, governo e representantes setoriais -, centros de especialização – 

como o ClimateXChange, focado em mudança do clima -, e intercâmbio de conhecimentos e 

melhores práticas para que “a política se baseie nas evidências mais recentes” (p. 39). A integração 

entre conhecimentos empírico e científico é buscado na ORG como componente central da 

capacidade de cidadãos e tomadores de decisão de aplicar o “pensamento de resiliência” no cotidiano 

e, segundo a Estratégia, requer que “as ferramentas e informações corretas” estejam disponíveis e 

acessíveis (p. 44). Um caminho para tanto, apontado no mesmo instrumento, é a criação de um 

“dashboard de resiliência na cidade” que conectaria as iniciativas relacionadas a resiliência em curso 

em Glasgow, formando um painel digital de projetos, ações, resultados e aprendizados, e tornaria os 

dados abertos e aplicáveis por meio de representações visuais (p. 75). Acompanhando a plataforma, 

a Estratégia prevê um “programa de conscientização” sobre o uso dos dados na formulação de 

políticas e em processos de tomada de decisão sobre investimentos e novas ações na cidade. Além 

disso, a ORG contempla também a inserção do tema resiliência no currículo do ensino médio e em 
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um programa de intercâmbio de jovens entre cidades da rede 100RC a fim de aumentar a capacidade 

de resposta da sociedade como um todo frente a estresses futuros.  

 No concerne à produção e circulação de conhecimento entre níveis e órgãos de governo, 

Estratégia apresenta a intenção de promover o “intercâmbio de conhecimentos” entre GCC e Governo 

escocês por meio de participação de ambas as partes em reuniões sobre resiliência, nos dois níveis de 

governo (p. 49). Horizontalmente, é proposto o desenvolvimento de um “mecanismo eficaz” de 

transferência de conhecimento e compartilhamento de boas práticas entre agências de governo e 

aprimoramento das “habilidades de resiliência” entre prestadores de serviços críticos (p. 75). Acesso 

e troca de conhecimento também é o mote para o engajamento com outras cidades, em uma rede 

expandida da 100RC voltada a desenvolver soluções para gestão d’água.  

Governança 
Em uma perspectiva do nível local para o territorial, a ORG reforça diversos benefícios da 

liderança compartilhada com as comunidades por meio da “governança integrada” das áreas da cidade 

(p. 43). Do nível nacional para o regional e internacional, o CCP aponta que a agenda de mudança 

clima requer que o Governo escocês trabalhe junto com o Governo do Reino Unido buscando apoio 

e acesso a melhores práticas, e encontre interesses comuns na Europa e internacionalmente, de forma 

mais ampla, em especial junto a países e regiões com desafios semelhantes. Porém, o mesmo Plano 

aponta que apenas é possível a articulação no âmbito internacional e o alcance das metas de mudança 

do clima com respaldo em uma “ação concertada dos órgãos públicos, em particular dos governos 

locais” (p. 32); para tanto, são destacadas as redes que reúnem “lideranças do setor público” para 

tratar de ações sobre o tema, como os Scottish Leaders Forum e o Scottish Government Delivery 

Bodies Group.  

 Além de multinível, o CPP reconhece a necessidade de uma governança climática que seja 

também multiatores. No nível nacional, o envolvimento de diferentes pastas de governo seria 

garantido pelo Cabinet Sub-Committee on Climate Change, mas o Plano ressalta que sua 

implementação depende de governos locais, órgãos públicos, setor privado, terceiro setor, 

comunidades e cidadãos, os quais devem ser “empoderados” para atuar nas agendas de clima (p. 11). 

Assim, a estrutura da governança de clima não seria linear, mas em rede, na conjunção entre os 

arranjos de governança dos setores em que o tema está transversalmente presente. É o caso da 

governança para gestão da infraestrutura, à qual o SCCAP remete: a estratégia do setor, Secure and 

Resilient (2011), estabelece acordos de governança entre os principais atores, relevantes e 

interessados no tema, e a mudança do clima entra como fator crítico a ser considerado por todos os 
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envolvidos; antes, em 2010, o Infrastructure Investment Board  já havia sido criado pelo Governo 

escocês, reunindo representantes de diferentes setores da economia e da sociedade, com poderes 

executivos na governança de infraestrutura.  

 Outros exemplos de arranjos de governança destacados no SCCAP e na ORG estruturam-se 

em redes, mais ou menos centralizadas, para lidar com questões complexas, que exigem a atuação 

conjunta de diversas pastas de governo e setores; é o caso da Marine Protected Area Network -  

liderada pelas organizações Marine Scotland, SNH e Joint Nature Conservation Committee - voltada 

a manter e aprimorar a biodiversidade marinha e fortalecer a resiliência de habitats e espécies, e da já 

mencionada MGSDP. Resultado de uma parceira entre autoridades locais, SEPA, Scottish Water, 

Scottish Water Company, Clyde Gateway e Scottish Canals, a MGSDP existe para “transformar a 

maneira como a região da cidade pensa e gerencia as chuvas para acabar com as inundações 

descontroladas e melhorar a qualidade da água” (Glasgow City Council, 2016: 64) e é responsável 

pela construção do ‘canal inteligente’ na zona norte da cidade. Outras parcerias mencionadas como 

“exemplares” na ORG, e que estariam contribuindo para aumentar a capacidade da cidade de lidar 

com a mudança do clima, são as Canal Partnership, GCVGN e a CRC (p. 51). Vale notar que tanto a 

CRC quanto a GCVGN e a Central Scotland Green Network adotaram recorte regional, atuando sobre 

a Região da Cidade de Glasgow, que reúne o GCC e mais sete autoridades locais, a fim de ter uma 

visão integrada sobre os fluxos e dinâmicas que interconectam os territórios. 

A Figura 21 apresenta o conjunto de parcerias e estratégias por meio das quais a ORG prevê 

que o fortalecimento de resiliência aconteça na cidade como um todo, alcançando todas as 

comunidades e os diversos grupos sociais e setores. As parcerias destacadas na ORG ilustram o que 

o SCCAP formula como um “modelo escocês exclusivo de parcerias de adaptação baseadas no local 

(place-based)” que se viu surgir nos últimos anos (p. 6).  
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 Para que o conjunto de estratégias, parcerias e iniciativas relevantes para resiliência seja então 

coordenado e integrado em Glasgow sob a égide da Estratégia de resiliência, a Resilience Unit foi 

criada no GCC, como núcleo de uma estrutura de governança para resiliência ancorada nos Resilient 

Glasgow Steering Group e Resilient Glasgow Forum. Este último, composto por todas as áreas do 

GCC e organizações relevantes para resiliência, tem entre suas funções identificar e coordenar 

iniciativas relacionadas a resiliência, complementares ao plano de ação da Estratégia, fomentar a 

aplicação da “lente da resiliência” em toda Glasgow e promover processos de aprendizagem no nível 

da cidade (p. 86). O Steering Group, por sua vez, é o órgão estratégico, formado pelas agências 

públicas em operação na cidade, empresas, academia e organizações voluntárias, formado para dirigir 

e acompanhar a implementação da ORG, respondendo aos diversos Council Committees relacionados 

à resiliência. Os relatórios de monitoramento e avaliação da implementação da Estratégia devem ser 

 
Figura 21. Parcerias e estratégias reconhecidas por desempenhar papel crucial no fortalecimento 
de resiliência na cidade de Glasgow.  
Fonte: Glasgow City Council (2016: 25) 
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alimentados por meio de grupos e parcerias previamente existentes, atuando em diferentes escalas, 

como os Community Planning Partnership, Poverty Leadership Panel, Local Resilience Partnership 

e Glasgow Economic Leadership (p. 84-85).  

 A ORG reconhece, porém, que para que resiliência seja sistemicamente criada em Glasgow é 

necessária a criação de “um forte senso popular de resiliência”, o que estaria sendo promovido por 

meio de processos de “planejamento da resiliência comunitária” (p. 22) e pela Scottish Flood Forum, 

instituição sem fins lucrativos, financiada em parte pelo Governo escocês, que organizou uma rede 

de resiliência formada por grupos comunitários em áreas com risco de inundação para potencializar 

a ajuda entre comunidades. Na direção bottom-up, o relatório do CRL apresenta como uma linha de 

ação definida pelo projeto o engajamento da comunidade e a coordenação de seus esforços 

relacionados aos planos de resiliência em desenvolvimento no bairro  junto a agências, como as SNH, 

Scottish Water, Scottish Waterways Trust e SEPA, além da aproximação à MGSDP para situar 

Lambhill na agenda de gestão d’água na zona norte da cidade e “trabalhar holisticamente na redução 

de inundações”, principal ameaça identificada pela comunidade a partir da mudança do clima (p. 11).  

 Um caminho para participação popular na governança para resiliência e coordenação de 

decisões, aventado na ORG, é via “comunicações inovadoras”, empoderamento digital e governança 

open source, os quais seriam realizados por meio de painel digital on-line (dashboard) de resiliência 

da cidade (p. 75), previamente mencionado. 

(Fortalecimento de) Capacidades 
A função principal do Programa estatutário de cinco anos do governo escocês para adaptação, 

o SCCAP, é “aumentar a capacidade da população, comunidades, empresas e setor público da Escócia 

de se adaptar às mudanças climáticas” (p. 20). Capacidade adaptativa (CA) é entendida, no Programa, 

como o acesso e a disposição de “recursos para se preparar, responder e se recuperar dos impactos 

das mudanças climáticas” (p. 66); capacidade portanto, segundo o SCCAP, aumentada à medida em 

são reduzidas desigualdades e trabalhada a justiça social no país e fortalecidos os laços sociais, 

relações de confiança e a confiança na própria comunidade. A coesão social é ressaltada como 

componente da CA comunitária no relatório do CRL, já que seria a base para que indivíduos, grupos, 

e a comunidade como um todo, possam lidar com as incertezas acentuadas pela mudança do clima.  

 Os SCCAP, ORG e CRL lançam luz a meios para promover CA. O primeiro menciona os 

planos de contingência como ferramenta para que respostas mais rápidas e eficientes sejam dadas aos 

eventos climáticos. A ORG elege o trabalho junto a organizações de diversos setores, como startups, 

empresas locais, instituições educacionais, como caminho para desenvolver habilidades e 
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capacidades, por meio do desenho colaborativo de projetos para fortalecimento de resiliência. Além 

disso, a Estratégia reconhece que as ações necessárias para desenvolver capacidades locais são local-

específicas, também por isso é indispensável o trabalho com organizações locais e de base 

comunitária. Por meio do trabalho conjunto, a ORG entende que crescerá a capacidade de colaboração 

e, por conseguinte, de captação de recursos. Para o projeto CRL é em especial por meio da articulação 

com outras comunidades, agências e organizações, reconhecendo-se e atuando como parte de um 

sistema maior, e da dinamização das interações sociais locais que a comunidade aumenta sua CA.  

 Medidas setoriais são apresentadas no SCCAP e no masterplan de Cowlairs para o 

fortalecimento de CA em áreas específicas. A capacidade de adaptação de agricultores crescerá a 

partir de políticas agrícolas que seriam projetadas e formuladas com esse foco, segundo o SCCAP, e 

o projeto Farming and Water Scotland, dedicado a fornecer aconselhamento e informações sobre 

gestão da terra e da água, é considerado peça fundamental para a melhoria da capacidade adaptativa 

nas propriedades rurais e ambiente natural. O masterplan refere-se aos setores de habitação e 

construção civil ao apresentar as características e ações a serem consideradas nos empreendimentos 

a fim de conferir flexibilidade e CA aos bairros: previsão de terrenos não alocados para uso específico, 

com a possibilidade de se tornarem terras comunitárias; tamanhos e tipologias de habitação que 

possam ser adaptados ou ampliados, com uma margem que se configura “capacidade latente” de 

adaptação futura; e integração com e entre os espaços abertos da área. Sendo projetadas para serem 

flexíveis, o masterplan prevê que as habitações servirão para múltiplas gerações, atendendo suas 

necessidades sem que tenham que mudar de casa; neste caso, flexibilidade e margem conferem CA 

por meio do ambiente construído.  

 Em relação ao processo de fortalecimento de CA de comunidades, o CRL deixa claro que não 

é suficiente chegar a medidas de adaptação, o processo de desenho e implementação das “melhorias 

na comunidade” é especialmente importante (p. 4). Nesse sentido, o placemaking é aqui novamente 

sugerido como abordagem, desde que inclua a mudança do clima como elemento significativo, e 

“novas abordagens experimentais e integradoras para o desenvolvimento de resiliência urbana” são 

encorajadas (p. 42).  

 

 Uma vez apresentados o contexto de adaptação à mudança do clima na Escócia e em Glasgow 

e os principais componentes dos sistemas de planejamento e mudança do clima e identificado e 

compreendido como as noções centrais a essa pesquisa são tratadas em algumas das principais 

políticas públicas e instrumentos para adaptação e resiliência em Glasgow, serão apresentadas as 
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visões e informações coletadas nas entrevistas com atores-chave, em atuação na cidade. As entrevistas 

semiestruturadas denotam como as diretrizes, recomendações e abordagens preconizadas nas 

políticas e instrumentos visitados tornam-se (ou não) prática e revelam as características e contornos 

assumidos por ações e iniciativas executadas ou em curso nos territórios.  

4.4 Escuta a atores-chave: vozes sobre a prática  
  
Esta Seção dedica-se a apresentar as visões e experiências dos atores-chave sobre se e como 

ações e iniciativas relacionadas a adaptação e resiliência haviam sido implementadas ou estavam em 

curso no momento das entrevistas, realizadas entre fevereiro e junho de 2019. As percepções são 

apresentadas já em diálogo com as informações levantadas por meio da observação participante nos 

eventos, como workshops e sessões públicas de debate, elencados na Capítulo ‘3. Abordagem 

Metodológica’.   

Vale lembrar que dois blocos de entrevistas semiestruturadas foram realizadas com objetivos 

complementares: 

1. Com atores-chave envolvidos no planejamento, formulação, implementação de políticas 

públicas e instrumentos direta ou indiretamente relacionados a adaptação e na região da 

cidade de Glasgow.  

Objetivos: mapear como se dão, na prática, as relações entre iniciativas e políticas nacionais, 

regionais e locais de adaptação; compreender os processos por meio dos quais as iniciativas 

foram planejadas, implementadas e monitoradas; identificar os papéis desempenhados por 

instituições e indivíduos nesses processos; e mapear atores-chave e iniciativas implementadas 

ou em curso nos territórios -  tanto bottom-up, nascidas nas próprias comunidades, quanto 

propostas por órgãos de governo local ou outras organizações externas - que poderiam ser 

estudadas na segunda fase da pesquisa (bloco 2).  

2. Com atores presentes nos territórios, que lideravam ou participavam ativamente de 

intervenções voltadas a fortalecer resiliência e pautadas por forte participação social, em 

bairros e comunidades.  

Objetivos: refinar o entendimento sobre políticas e instrumentos nacionais – na Escócia -, 

regionais – Vale Clyde - e locais – cidade de Glasgow - que incidem nos territórios e afetam 

as iniciativas e projetos nas comunidades; investigar como os componentes em investigação 

nessa pesquisa se manifestam nas iniciativas e sua relevância para o fortalecimento de 
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resiliência; compreender os facilitadores e barreiras presentes nessas iniciativas; e apreender 

os resultados esperados e alcançados, pela perspectiva dos atores entrevistados. 

Os Anexos 2 e 3 trazem os roteiros das entrevistas dos blocos 1 e 2, respectivamente.  

As informações levantadas nas entrevistas são apresentadas na sequência, organizadas nos 

seguintes tópicos: (i) visões sobre a agenda de adaptação na Escócia: das políticas nacionais aos 

territórios; (ii) a Estratégia Our Resilient Glasgow (ORG); (iii) justiça social e justiça climática; (iv) 

soluções baseadas na natureza (SbN) e infraestrutura verde e azul (IVA); (v) arranjos de governança; 

(vi) capacidade adaptativa; e (vii) participação e empoderamento.  

4.4.1 Visões sobre a agenda de adaptação na Escócia: das políticas nacionais aos 

territórios 

Depara-se com a visão de que as políticas nacionais “dizem as coisas certas” e compõem um 

cenário consistente, com ideias promissoras sobre como as ações devem se dar nos territórios, como 

afirma o coordenador do projeto Seven Lochs. No entanto, ele mesmo afirma que a tradução dessas 

“ideias” e diretrizes em ações nos territórios “não é tão simples, nem rápida”. Instrumentos que 

contribuem para essa ‘tradução’ são elencados nas entrevistas, entre os quais se destacam: o National 

Planning Framework (NPF), entendido como guia para planejamento de políticas públicas regionais 

e locais ao largo da Escócia; o Index of Multiple Deprivation, cuja consideração no planejamento das 

políticas nacionais e locais é mandatória a fim de que os territórios marcados pelo acesso precário a 

serviços públicos, baixa renda e menor acesso a espaços verdes sejam priorizados; a Placemaking 

Policy e seu instrumento de implementação, o Place Standard Tool, os quais teriam chegado com 

força em Glasgow; os planos locais de gerenciamento de risco de inundação – em Glasgow, o Clyde 

Local Flood Risk Management Plan; o Sewage Act, que esclareceu os mandatos e papéis em relação 

à gestão de esgoto e água e propiciou o estabelecimento de acordos entre as autoridades locais, já que 

a manutenção das estrutura relacionadas é responsabilidade dos governos locais; e o Storm Water 

Management Strategy, que apresenta a noção de responsabilidade compartilhada e propõe que os 

órgãos locais atuem juntos na gestão de riscos derivados de tempestades.  

No nível da cidade, o City Development Plan (CDP) (Glasgow City Council, 2017) é 

destacado nas entrevistas como fonte das diretrizes para os investimentos e ações ao largo do território 

urbano de Glasgow. O Plano congrega recomendações para 12 políticas consideradas prioritárias para 

a cidade e, segundo a gestora de projetos do Glasgow City Council (GCC), é dele que as demais 

estratégias derivam. A diretora de estratégia e projetos espaciais da área de serviços de regeneração 
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e desenvolvimento do GCC - doravante referida ‘diretora de planejamento espacial’- conta que a 

equipe da qual faz parte é responsável por entregar os resultados do CDP, tendo vista o objetivo geral 

de criar um sistema urbano “saudável e de alta qualidade e uma estrutura urbana em formato que 

suporte o desenvolvimento sustentável”, por meio da criação de ‘espaços sustentáveis’. 

Reconhecendo que o Plano se ancora, metodologicamente, na Placemaking Policy, a diretora entende 

que o placemaking deve estar no centro de tudo o que fazem, incutindo uma “abordagem holística” 

no planejamento de políticas locais para que sejam considerados os diversos elementos que 

conformam “um bom lugar para viver”. Sua equipe estaria dedicada a garantir que o design de todas 

as intervenções na cidade se paute por essa abordagem.  

O diretor executivo da CSGNT reflete sobre os significados de resiliência a partir de sua 

experiência na área norte da cidade e atrela resiliência à noção de empoderamento, sendo esta 

traduzida como “envolver as pessoas no que acontece”, de forma que elas “sintam que estão 

empoderadas e envolvidas no que está acontecendo localmente e, assim, tenham mais possibilidade 

de resistir aos desafios”. Um grupo de estratégias, projetos e programas que se destacam por conjugar 

das abordagens top-down e bottom-up buscando apaziguar a tensão entre os níveis e contribuir para 

o empoderamento de comunidades tornaram-se referência entre os atores-chave. São elas: a Local 

Heating and Energy Strategy, com base na qual cada autoridade local deve elaborar sua estratégia e 

apresentar ao governo escocês, com especial foco no combate à pobreza energética em zonas de 

moradias sociais; a Open Space Strategy, com o objetivo de identificar as áreas prioritárias para o 

desenvolvimento de espaços abertos verdes e que conta com a contribuição das comunidades para a 

elaboração de uma série de mapas das áreas da cidade, refletindo características como a presença ou 

não de parques, terrenos vazios, nível de renda da população, etc.; o Stalled Places, um programa 

nacional voltado a conceder o uso de terrenos baldios e aportar recursos financeiros para que grupos 

comunitários os destinem ao atendimento de necessidades e interesses locais - considerado pela 

gestora de projetos do GCC particularmente bem-sucedido em Glasgow e pelo pesquisador 

especialista em saúde pública como eixo de regeneração “em um sentido amplo”; as Glasgow Food 

Partneship e Food Growing Strategy, desenvolvidas a partir do mapeamento de terrenos para cultivo 

de alimentos em cada zona da cidade em busca de formas criativas para melhorar a rede de produção-

distribuição, partindo do conceito de pobreza alimentar e da identificação das barreiras para que 

famílias e grupos sociais acessem alimentos de boa qualidade; e, por fim, o Climate Change Fund 

(CCF), mantido pelo governo escocês e dedicado a financiar projetos de base comunitária de 

mitigação, adaptação e fortalecimento de resiliência. A diretora de planejamento espacial do GCC 
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considera que juntos esses instrumentos significam, essencialmente, acessibilidade, uma vez que se 

voltam à compreensão e à ampliação das redes de acesso e do uso dos equipamentos da cidade.   

Segundo contam os entrevistados, a adaptação à mudança do clima chega ao território 

indiretamente, por meio de projetos de infraestrutura verde e redução de risco de inundação. Por 

exemplo, o coordenador do projeto Seven Lochs entende que naquele momento o foco do trabalho 

naquele momento era o aprendizado sobre a herança natural e cultural e, no longo prazo, seria 

trabalhar com as mesmas organizações locais e de base comunitária para promover a conscientização 

sobre as mudanças de comportamento necessárias frente à mudança do clima.  

As entrevistas revelam que o avanço no planejamento e na implementação de políticas e ações 

públicas de adaptação em Glasgow caminha junto a mudanças, graduais, de entendimento sobre os 

sentidos e significados de resiliência e regeneração urbana e à incorporação de infraestrutura verde 

aos empreendimentos. Como aponta a diretora executiva da Sniffer, a agenda de adaptação se 

desenvolve na cidade, assim como na região do Vale Clyde, principalmente por meio das parcerias e 

coalizões, que lidam com questões complexas, como gestão de recursos hídricos, a partir de uma 

abordagem sistêmica, considerando a mudança do clima como um dos vetores nas fases de 

diagnóstico e planejamento.  

O gestor de programa da GCVGNP reflete sobre o fenômeno: “ações estão caminhando por 

meio de vários caminhos diferentes, alguns envolvem infraestrutura verde, outros não (...), e 

provavelmente há mais acontecendo do que a maioria das pessoas percebe porque as intervenções 

não tocam suas vidas diretamente, mas indiretamente.” Apesar dessa visão, ele afirma que os esforços 

e investimentos em curso estão distantes do que seria necessário para que Glasgow “se torne uma 

cidade resiliente frente aos impactos da mudança do clima”; necessidade essa, segundo ele, revelada 

pelo diagnóstico de riscos e oportunidades desenvolvido pela CRC.  

As percepções sobre as ameaças mais relevantes para Glasgow a partir da mudança do clima 

apontam as inundações por cheias de rios e os alagamentos decorrentes de chuvas mais intensas e 

frequentes. Entende-se que a vulnerabilidade da cidade se conforma pela sobrecarga do sistema 

integrado de esgoto e drenagem e pela falta de preparação das comunidades para lidar com esses 

eventos, uma vez que são esporádicos e, portanto, não fazem parte das preocupações e interesses 

cotidianos das populações. O gestor de programa da GCVGNP afirma que a compreensão sobre essa 

situação se amplia, mas se mantém entre as instituições que atuam nas agendas de gestão de recursos 

hídricos, gestão de riscos de inundações e correlatas.  
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Diante da pressão por um sistema de drenagem “mais sustentável”, as soluções indicadas 

pelos atores-chave denotam duas linhas de ação, em geral combinadas: aquelas voltadas à 

manutenção da água na superfície reduzindo o volume ingressante no sistema de esgoto - evitando, 

assim, incidentes de transbordamento; e as concernentes a obras infraestruturais, como o alargamento 

de canos. O gestor de programa da GCVGNP reconhece que por vezes estas obras são indispensáveis, 

mas enxerga como encorajadora a atenção que organizações “de linha tradicional” como a Scottish 

Water e outras que compõem a MGSDP vinham conferindo a soluções “alternativas” que promovem 

capacidade adaptativa junto a outros cobenefícios:  
A principal razão pela qual intervenções [alternativas] estão avançando é um 
problema da engenharia civil, que é como gerenciar toda essa água; mas os 
cobenefícios que vêm com essas soluções envolvem deixar as áreas da cidade mais 
verdes, torná-las mais atraentes, se desenhadas e cuidadas da forma certa, e promover 
os benefícios da biodiversidade. Todas essas coisas são bem conhecidas e 
documentadas. É nisso em que eu estou particularmente interessado, não na gestão 
da água em si, mas em todos esses cobenefícios.  

 

O gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH avalia que a mudança 

do clima foi incorporada às políticas públicas locais de gestão de recursos hídricos e riscos de 

inundações: “adota-se uma taxa de 20% de margem mais mudanças climáticas”. Informações sobre 

os efeitos da mudança do clima e potenciais impactos no que tange aos corpos hídricos e à 

infraestrutura de drenagem e esgoto é fornecida pela SEPA. Porém, segundo o gestor, apesar de 

contemplada na fase de formulação e planejamento, o mesmo não acontece na etapa de 

desenvolvimento das obras ao largo da cidade, refletindo o desalinhamento entre autoridades locais 

e desenvolvedores. Os representantes da SNH entrevistados sugerem que as duas partes deveriam 

começar um diálogo antes do início do planejamento do empreendimento, assim as condições seriam 

estabelecidas no masterplan e haveria um acordo social mais forte entre GCC e desenvolvedores. 

Em relação a instrumentos dedicados a adaptação, a gestora de projetos do GCC recorda que 

os líderes do City Council acreditavam que um plano de adaptação não seria necessário considerando 

que a cidade já contava com o Sustainable Energy Action Plan e um plano de ação para resiliência 

seria elaborado. No entanto, a partir da ORG, segundo ela, ficou evidente a necessidade de um plano 

de ação específico para adaptação para que se pudesse chegar a medidas bem delimitadas a serem 

implementadas ou fortalecidas e aos meios para isso. Embora um plano de adaptação estivesse em 

elaboração, era forte o entendimento de que “adaptação é apenas mais uma razão para fazer alguma 

coisa a respeito de questões estruturais que atingem a cidade”, como colocado pelo pesquisador 

especialista em saúde pública.  
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No âmbito do projeto Weathering Change70 - um dos poucos com foco principal em adaptação 

- uma das lições repetidas por representantes a equipe envolvida refere-se a trabalhar a adaptação de 

forma indireta junto às comunidades. Nas palavras da diretora executiva da Sniffer:  
Nós perguntamos às pessoas o que, em primeiro lugar, as preocupa em relação às 
mudanças climáticas. As pessoas diziam ‘isso não me interessa’, mas quando 
começamos a propor a reflexão sobre ‘e se a mudança climática acontecer, o que, 
isso pode significar para você?’, elas falavam em coisas muito, muito cotidianas, 
sobre aquecer minha casa, que comida terei para comer. 

 

A equipe do projeto aprendeu então que seria necessário trabalhar a do clima sem falar 

especificamente a seu respeito, isso é, debatendo as preocupações mais latentes das pessoas e dos 

grupos para então explorar como os eventos climáticos podem acentuar esses problemas. Importa 

considerar que a visão oposta também apareceu nas entrevistas, como na visão do gestor da CRC de 

que é importante tratar da mudança do clima e de seus efeitos como tema em si para que se construa 

a agenda nos territórios. A experiência do Halfway Community Park revela, segunda a gestora da 

SHA, que para os moradores do bairro inundações seguiam sendo uma questão distante, mesmo que 

a área tenha alguns pontos frequentemente afetados pelo acúmulo de água superficial: “você sabe, o 

fato de carros passarem correndo em frente às portas de suas casas causa muito mais tensão do que 

uma poça que aparece no pé do morro todos os dias.”  

Pela necessidade de ser trabalhada a partir da perspectiva sistêmica, das múltiplas relações 

com outros temas, encontra-se dificuldade em traduzir resiliência e adaptação em ações específicas 

e, principalmente, em monitorá-las e avaliá-las. O gestor de projetos da CRC reflete a respeito do que 

essas agendas trazem de novidade e o que significa tê-las como prioridade:  
Eu tenho um pouco de relação de amor e ódio com adaptação e resiliência, porque 
no dia a dia, você sabe, parte de mim pensa: é isso o que realmente importa? E então 
parte de mim faz as coisas que parecem importar, mas sempre refletindo sobre o foco 
já que cada um está tratando de coisas muito diferentes, você sabe.  

 

O problema, segundo o pesquisador especialista em saúde pública, é esperar que por meio de 

estratégias específicas, segmentadas, e projetos pontuais questões estruturais que levam às situações 

de vulnerabilidade, como a pobreza, sejam transformadas: “eu acho que são estratégias bem-

intencionadas, mas lidar com a pobreza requer uma abordagem abrangente, de longo prazo, 

envolvendo uma série de instrumentos de políticas públicas e áreas de governo, de forma combinada”. 

 
70  Projeto implementado em uma parceria entre o programa Adaptation Scotland, o GCC e a CSGNT junto às 
comunidades da zona norte da cidade (Possilpark, Milton, Lambhill) com o objetivo de promover a conscientização sobre 
como a mudança do clima e afeta e afetará os ativos, hábitos e meios de vida.  
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No âmbito das organizações, isso pode significar não ter uma agenda específica de adaptação, como 

denota a experiência do pesquisador da SNH; ele aponta que adaptação é “um tema transversal na 

organização, o que significa que não há responsáveis pela agenda”.  

4.4.2 A Estratégia Our Resilient Glasgow 

Considerando que a ORG é o principal instrumento para fortalecimento de resiliência em nível 

local, interessa compreender as perspectivas e sentidos atribuídos à Estratégia. Em linha com a visão 

sobre adaptação como uma nova lente para tratar de problemas históricos da cidade, o	pesquisador da 

SNH enxerga que o documento se pauta pela abordagem de placemaking e trata essencialmente de 

como melhorar a economia, combater a pobreza e aumentar as oportunidades de emprego e renda. 

Ainda, ele ressalta a complexidade resultante dessa abordagem, a qual demanda a reflexão sobre 

como cada parte é combinada em um sistema maior e requer colocar em prática o pensamento 

sistêmico, no qual reconhece que “não somos bons” e afirma que “isso é parte do que essa coisa de 

resiliência nos ensina como cidade”.  

O fortalecimento da resiliência dos sistemas urbanos de Glasgow é traduzido como “acabar 

com a pobreza e com a privação social” e construir uma sociedade mais justa e equitativa: “se 

tivermos uma sociedade mais justa e igualitária, se tratarmos da pobreza e da privação, teremos uma 

boa base para a construção de uma cidade mais resiliente", aponta o oficial de energia de Glasgow.  

No seu entendimento, por fazer essas conexões e exercitar o pensamento sistêmico as pessoas 

começam a entender as relações e, nesse processo, já se estaria fortalecendo resiliência. O argumento 

soma-se à visão de que não é necessário trabalhar resiliência, tampouco adaptação, de forma explícita:  
As pessoas podem estar construindo resiliência para se comprometer com as 
mudanças climáticas de maneiras que não percebem, mas isso não importa. Então, 
uma das coisas que descobrimos foi que você não precisa falar sobre as mudanças 
climáticas para abordar as mudanças climáticas. (oficial de energia de Glasgow) 

 
Em relação à questão sobre “o que resiliência significa para as comunidades?”, o oficial de 

energia arrisca a resposta: fortalecer as comunidades e “tirá-las da pobreza”. Ele entende que é por aí 

que a resiliência chega de fato aos territórios e deixa de ser apenas como um framework teórico-

conceitual, e aponta que são as parcerias e coalizões que atuam como ponte entre os gabinetes e as 

comunidades.  
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4.4.3 Justiça social e justiça climática 

A mudança do clima é entendida como um estressor dos problemas socioeconômicos e 

políticos, o que é evidenciado em diferentes entrevistas. Esse entendimento explica em parte a forma 

como a agenda foi construída e como o tema é trabalhado, da formulação de políticas à 

implementação de ações nos territórios. Tal percepção reflete-se também em um dos caminhos pelo 

qual a noção de ‘justiça climática’ foi apropriada, como mostra a fala do diretor executivo da CSGNT:  
Justiça climática deve ser tratada a partir do entendimento de que as mudanças 
climáticas são um multiplicador de problemas que as pessoas já enfrentam. Então, 
se você tem pessoas vulneráveis por causa da idade ou da saúde, ou pelo status 
econômico [...], a mudança climática, em quase todos os casos, piorará as coisas e, 
portanto, aumentará as desigualdades, [...] as pessoas que estão sofrendo sofrerão 
mais. 

 

Entendimento esse que ressoa no nível do território. A gerente geral da Lambhill Stables (LS) 

entende adaptação à mudança do clima como um componente de um processo mais amplo de redução 

de injustiças sociais e ambientais. 

A questão de justiça, como base para resiliência, é relacionada por alguns dos atores ao 

desequilíbrio de poder. No entendimento do pesquisador especialista em saúde pública, o 

desequilíbrio deriva das diferenças de acesso a recursos, serviços públicos e espaços de qualidade: 

“há um enorme desequilíbrio em termos do acesso das pessoas a essas coisas [...] intervenções bem-

sucedidas de fortalecimento de resiliência dependem da mudança no equilíbrio de poder”. 

Desequilíbrio esse também associado à concentração de recursos e influência econômica como narra 

o gestor de projetos da CRC a partir de sua experiência na facilitação do trabalho coletivo entre 

organizações de setores, portes e tipos de atuação diversos. Na sua visão, o poder econômico 

desemboca em poder sociocultural, por meio da influência na cadeia de valor, entre colaboradores e 

parceiros, também político, à medida em que o poder de investimento repercute em alianças políticas 

e priorização de determinados projetos. Nesse sentido, a afirmação do mesmo entrevistado de que na 

CRC busca-se “o equilíbrio certo para manter todos felizes, convencendo todos a fazer algo 

estratégico, além de ter recursos suficientes para fazê-lo”, soa utópica.  

Entre representantes de comunidades, a noção de justiça climática é trazida de forma mais 

pragmática, como destaca o pesquisador especialista em saúde pública: para os cidadãos em situação 

de vulnerabilidade a justiça se afirma pela negação da injustiça vigente, conformada pelo fato das 

comunidades com baixo padrão de consumo e, portanto, com menor responsabilidade sobre a 

mudança do clima, estarem sendo convocadas a mudar hábitos, comportamentos e, por vezes até de 
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habitação, em prol da resiliência frente aos eventos climáticos. Diferente disso, espera-se que a justiça 

seja construída a partir de incentivos e instrumentos positivos erigidos pelo governo: “acho que o 

governo escocês deveria facilitar as tomadas de decisão por parte pessoas locais, mas de forma 

prática, oferecendo as condições materiais para que haja opções; por exemplo, como fomentar que 

não usem carro se a infraestrutura para ciclismo naquela parte do centro é muito ruim?”. Ainda 

segundo o pesquisador, quando a agenda ambiental passa por cima dos processos históricos e ignora 

as condições materiais de vida, tende a aumentar as desigualdades, por exemplo, oferecendo 

incentivos ao ciclismo quando apenas áreas mais ricas as pessoas encontram condições propícias para 

pedalar.  

As representantes das organizações de base comunitária Milton Community Gardens (MCG), 

LS, Urban Roots (UR) e Glenboig Development Trust (GDT) destacam a incoerência da noção de 

justiça climática aplicada nos projetos junto a comunidades, as quais têm baixas pegadas de carbono. 

Em linha com o que outros entrevistados, representantes de organizações de pesquisa e da sociedade 

civil, apontam, a gestora da LS entende que a mudança do clima, tanto a mitigação quanto a 

adaptação, não deveriam estar “pesando sobre os ombros das comunidades de baixa renda”, mas os 

governos deveriam garantir as capacidades para a adaptação das comunidades em situação de 

vulnerabilidade e demandar a redução das emissões por parte das empresas e grupos sociais com 

padrão mais alto de consumo. 

Na mesma linha, a coordenadora de projetos da MCG aponta que o tema mudança do clima 

chega às comunidades atrelado às ameaças implicadas pelos eventos climáticos, junto à cobrança por 

mudança de comportamento e ação. Segundo ela, os governos não deveriam estar lançando sobre as 

comunidades suas metas de clima, sobre “pessoas que vivem em casas pequenas, não usam carro, não 

viajam de avião nas férias e têm pouca escolha sobre onde comprar roupas e alimentos”. A sua 

experiência indica que se passou a exigir que metas relacionadas à agenda climática sejam 

incorporadas a projetos locais, como o de produção de alimento, sem que necessariamente façam 

sentido para os participantes e estejam alinhadas aos objetivos originais dos projetos – voltados, no 

caso da MCG, a segurança alimentar, saúde e bem-estar da comunidade e redução de impactos 

ambientais por meio da produção de alimentos orgânicos. A coordenadora comenta:  
Quero dizer, todo mundo deveria se preocupar com a mudança do clima e estar 
consciente de que estamos caindo da beira de um precipício e deveríamos estar 
fazendo algo a respeito. Mas acho que quando você lida com comunidades que já 
são afetadas por todo o resto, fazê-las se sentirem culpadas por outra coisa não é 
necessariamente útil. 
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Ainda, as metas impostas aos projetos comunitários dificultam a participação dos cidadãos à 

medida em que produzir quilos de alimentos e compostar uma quantidade alta de material orgânico, 

por exemplo, requer que a equipe enxuta da organização se dedique, em grande parte, a essas 

atividades, em detrimento do apoio aos participantes da comunidade em processos de aprendizagem: 

“de alguma forma, tudo que nós fazemos passa a ser pensando em cumprir as metas estabelecidas”.  

A coordenadora de projetos da MCG considera, ainda, que os processos pelos quais a 

transformação do espaço público acontece nas áreas de maior e de menor renda da cidade refletem as 

injustiças sociais. Sejam eles pensados para reduzir riscos ou apenas melhorar a qualidade de vida da 

população local, demandam nas “comunidades em situação de privação” diversas oficinas, consultas, 

reuniões, conflitos: “uma luta, por mais limpa e bem-sucedida que seja”. Enquanto nas áreas ricas da 

cidade a estrutura e os serviços públicos são direitos, simplesmente existem: “seria apenas o esperado, 

a grama seria cortada e as flores estariam lá; no entanto, em uma área como essa, temos que passar 

por tudo isso, esses processos e discussões, e simplesmente não é, não é das pessoas. É algo pelo qual 

lutar”. Em relação aos resultados desses processos de disputa, as representantes de organizações de 

base comunitária na zona norte (MCG e LS) dizem não ter grandes esperanças de que as contribuições 

da população sejam materializadas, e a dificuldade de acompanhar todos os acontecimentos de cada 

projeto, dada sua amplitude e complexidade, enfraquece o controle social. 

4.4.4 Soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde e azul 

A agenda de infraestrutura verde e azul (IVA) tem seu reduto em Glasgow, o diretor de 

programa da GCVGNP recorda que se começou a tratar do tema na região da cidade e então ele foi 

incorporado pelo governo escocês e “registrado no mais alto nível de políticas de planejamento”. A 

Central Scotland Green Network (CSGN), champion da agenda em nível nacional, nasceu desse 

movimento com a finalidade de disseminar os conceitos relacionados ao tema e criar capacidades 

para que esse tipo de infraestrutura se tornasse realidade na Escócia. Evidenciam-se nas entrevistas e 

nos eventos observados relacionados a IVA diferentes motivações para o desenvolvimento desse tipo 

de infraestrutura nos empreendimentos recentes ou em curso na cidade. De um lado, o diretor de 

programa da GCVGNP explica que a Parceria tem como principal preocupação proteger habitats para 

preservar e fortalecer a biodiversidade em áreas sobre as quais avança o desenvolvimento urbano; de 

outro, autoridades locais mostram-se interessadas em resolver o problema de déficit habitacional 

combinado ao limite de capacidade do sistema de drenagem e esgoto; ainda, organizações sociais e 
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comunidades interessadas miram espaços verdes para lazer e soluções baseadas na natureza (SbN) 

para mobilidade e conexão com outras áreas da cidade. 

Como ressalta o diretor de programa da GCVGNP, muitos dos projetos de IVA não são 

pensados para adaptação à mudança do clima, porém contribuem para a redução de vulnerabilidade 

frente a eventos climáticos. Ele acredita que as intervenções de diferentes tipos na cidade, envolvendo 

IVA ou não, devem considerar a mudança do clima em curso e os efeitos previstos em seus 

planejamentos para que possam alcançar seus objetivos primários: “se nós estamos gastando dinheiro 

agora, é melhor que seja do jeito certo, assim não teremos que corrigir as coisas depois, quando 

custará muito mais caro”. De qualquer forma, ainda na sua visão, resiliência e CA são, na prática, 

objetivos indiretos. 

No entanto, em algumas áreas da cidade, como no parque Seven Lochs (apresentado no Box 

1), a mudança do clima ganhou destaque no planejamento das intervenções futuras pela combinação, 

já antes mencionada, do aumento do volume e intensidade de chuvas e da sobrecarga do sistema de 

esgoto e drenagem urbano. Combinação essa que se coloca como barreira a novos empreendimentos 

habitacionais e, portanto, à superação do déficit de moradia na cidade. Segundo o coordenador do 

projeto Seven Lochs: “o sistema não pode absorver mais casas, mal consegue receber a carga atual, 

então, para permitir novos empreendimentos em algumas áreas, precisamos encontrar maneiras de 

tirar água do sistema”.  

Como a área de Seven Lochs está em relevo em relação aos pontos de captação de água, todo 

o fluxo corre de lá para o centro da cidade e lançar mais água no sistema com novas habitações em 

seu entorno significa aumentar o risco de inundação downstream. Risco esse evidenciado por estudo 

hidrológico com horizontes de 50 e 200 anos realizado pelo projeto Green Links, considerando a 

mudança do clima e os empreendimentos habitacionais planejados. Como alternativa, o projeto 

conectará Seven Lochs a outras áreas verdes da cidade por meio de corredores verdes, reabrirá cursos 

da água e bueiros, recuperará a vegetação ciliar e criará áreas de retenção de água, como lagoas e 

bacias. Dessa forma, o coordenador do projeto Seven Lochs aponta a criação de um “sistema de 

drenagem sustentável que torna viável o empreendimento habitacional; sabemos que o escoamento 

desses empreendimentos será atenuado, armazenado, seu fluxo reduzido nos parques ou espaços 

verdes e, portanto, não causará problemas para as áreas abaixo”. Isso sem que seja necessário 

investimento pesado em infraestrutura tradicional de drenagem e esgoto. Portanto, por meio de 

soluções baseadas na natureza (SbN), o projeto Green Link deve viabilizar 3000 novas habitações e 

gerar como cobenefícios, além da redução do risco de inundações na cidade como um todo, a 
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recuperação de habitats para espécies endêmicas e a melhoria das paisagens e da infraestrutura dos 

parques, tornando-os mais atraentes também para as pessoas. 

4.4.4.1 Influência da União Europeia 

As entrevistas relatam que financiamentos da Comissão Europeia vinham promovendo uma 

padronização de conceitos e abordagens relacionados a IVA e SbN por meio de projetos regionais. 

Segundo a gerente de planejamento espacial do GCC, isso é interessante por “terminar com a 

confusão entre os diferentes termos usados pelas pessoas para coisas semelhantes, como rede verde, 

infraestrutura verde, espaços abertos, espaços verdes, etc.”. O projeto Building with Nature, por 

exemplo, estava desenvolvendo um mecanismo de acreditação de infraestrutura verde para novos 

empreendimentos e parte das características a serem analisadas relaciona-se ao potencial de adaptação 

à mudança do clima; a proposta é avaliar essa e outras categorias, como oportunidade de recreação e 

benefícios à vida selvagem, por meio de uma matriz de pontuação.  

De forma mais ampla, os projetos financiados pela Comissão Europeia estariam contribuindo 

para a inserção de SbN na gestão pública em Glasgow. Outros desses projetos mencionados nas 

entrevistas são: Connecting Nature, GrowGreen e Naturvation. Os três voltam-se a promover SbN 

em cidades. Em especial, o braço do GrowGreen em Manchester, na Inglaterra, foi mencionado três 

Box 1. Seven Lochs, referência de integração entre infraestrutura, espaços e rede verdes em 
Glasgow 
 
O Seven Lochs Wetland Park conecta cinco reservas naturais e três bairros entre os distritos de Glasgow 
(nordeste) e North Lanaskshire, gerido por uma parceria entre  Glasgow City Council, North 
Lanarkshire Council, Forestry Commission Scotland, TCV Scotland e Scottish Natural Heritage . com 
um financiamento inicial do National Lottery Fund, a partir da aprovação de um projeto focado na 
proteção da herança no engajamento da comunidade com essa herança natural e cultural. É um modelo 
de parque multifuncional e que coloca em prática a conexão entre espaços verdes – parte do projeto é a 
criação de corredores verdes do parque para as comunidades ao redor. O projeto foi desenhado pela 
Glasgow Clyde Valley Green Network (GCVGNP) e conta com um gestor do City Council dedicado à 
sua manutenção e aos projetos socioambientais que acontecem no parque. Foram sete anos de 
desenvolvimento do parque, passando por um longo período de engajamento dos parceiros e para captar 
o total de recursos necessário para a primeira fase, como conta o gestor de desenvolvimento da 
GCVGNP; a partir daí, uma série submissões a fundos e chamadas permitiu a captação dos recursos para 
as fases seguintes. Ao longo das diferentes fases de desenvolvimento uma equipe dedicada meio-período 
ao engajamento das comunidades trabalharam para que participassem ativamente do desenho do parque 
– ao redor da área do parque há uma mistura de casas de alto padrão, de classe média e moradias sociais.  
 
 Box 1. Seven Lochs, referência de integração entre infraestrutura, espaços e rede verdes em Glasgow 
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vezes como referência devido ao seu escopo de desenho e teste de modelos de negócios para SbN, o 

que é visto como uma lacuna importante para avanço da agenda. 

Referências ao Green Infrastructure Fund (GIF) surgem nas entrevistas apontando-o como 

fonte importante para financiamento de projetos estruturais de regeneração urbana, como o que estava 

em curso na zona norte de Glasgow. O Fundo é formado por recursos da União Europeia e gerido 

pelo governo escocês, por meio da SNH, com o objetivo de promover o engajamento de grupos sociais 

e comunidades em agendas consideradas estratégicas para a região, a fim de torná-las mainstreaming. 

O gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH conta que adaptação à 

mudança do clima é uma das agendas promovidas pelo GIF por meio de IVA, principalmente por 

meio de narrativas econômicas, de redução de custos e perdas evitadas, e argumentos relacionados a 

ganhos em saúde e bem-estar. Ainda segundo o gestor, as conexões entre agendas, incluindo 

adaptação e IVA, se dão com base no NPF, referência para as linhas e critérios do GIF. 

No mais, um marco da agenda de adaptação apontado em entrevistas foi a Conferência 

Europeia de Mudança do Clima realizada em Glasgow. Durante a Conferência aconteceu o chamado 

Climate Kick, uma instalação que conduzia os visitantes por uma fábrica na beira de um rio e 

mostrava como a mudança do clima impactaria o rio e as construções humanas nas décadas seguintes. 

A intervenção é lembrada por três dos atores entrevistados como exemplo de aplicação da arte para 

mobilização e engajamento em temas complexos, como a mudança do clima. 

4.4.4.2 Avanços e barreiras para adoção de SbN 

A partir da perspectiva técnica, as lacunas para a disseminação das SbN são resumidas pelo 

gestor de projetos da CRC: ele diz que a agenda se encontra em “um estágio muito inicial, faltam 

casos estudados a serem replicados, modelos de arranjos de governança, financiamento apropriado e 

a compreensão top-down, capaz de enxergar as sobreposições e complementariedades entre as 

soluções”. A gestora de riscos e inundações do GCC entende que a cada vez que se toma uma decisão 

por IVA é fundamental comunicar amplamente as motivações, contribuindo para um processo lento 

de mudança cultural:  
[é preciso comunicar] o que estamos fazendo e por que razão, porque imediatamente 
as pessoas questionam: mas por que simplesmente não aumentam a largura dos 
canos? [...] Nossa visão é gerenciar a água superficial na superfície e vincular a água 
à paisagem, à ideia de regeneração e de criação de espaços mais agradáveis. 

 
Os projetos de regeneração vêm combinando, segundo a gestora de projetos do GCC, 

engenharia ‘hard’ com soluções ‘soft’, o que estaria contribuindo para o ganho de consciência sobre 

as relações entre os fluxos naturais e as dinâmicas da cidade. Assim, junto às grandes paredes de 
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concreto, abrem-se os bueiros para que um fluxo maior de água possa ser absorvido. “Antigamente 

as pessoas não viam os cursos d’água, estava tudo embaixo da terra, não havia interação ou 

consciência a respeito dos fluxos, as pessoas não sabiam como funcionam, agora estamos em um 

processo de abertura”. Abrir os canais é visto como uma medida de fortalecimento de resiliência, que, 

junto SbN, proporciona o aprendizado sobre a integração de natureza e cidade. A gestora traz como 

exemplo o Seven Lochs, que conectou e restaurou áreas verdes rodeadas por residências de diferentes 

classes econômicas:  
Além dos benefícios para e a partir da biodiversidade e da preservação das espécies, 
o projeto também envolve as comunidades para conscientizar sobre as razões pelas 
quais essas intervenções tornam a área melhor, a vida mais agradável. As 
organizações de base comunitária exercem um papel fundamental nisso e a partir do 
financiamento do Lottery Fund, outros recursos puderam ser acessados, sem 
dependência do nível nacional.  

 

Para o gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SHN, uma inversão 

significativa na lógica de gestão de recursos hídricos estava em curso, com consequente ampliação 

da adoção de IVA. Sua percepção é que ponto de inflexão seguinte se daria quando as equipes de 

planejamento passassem a colocar no centro de seu trabalho a questão: “como fortalecer os espaços 

verdes existentes, como combinar soft e hard measures?”. Portanto, o gestor destaca o papel central 

de educação e formação dos profissionais e cidadãos envolvidos nos empreendimentos para que o 

processo de mudança siga seu curso, se amplie e se reflita na infraestrutura e na paisagem urbana. 

O diretor de programa da GVCGNP entende que a falta de conhecimento técnico e de 

experiências que sirvam de referências para a decisão por infraestrutura verde são barreiras, no 

entanto, mais importante do que isso é a resistência em mudar processos e abordagens com as quais 

gestores e desenvolvedores estão habituados. Tomando como exemplo a gestão de risco de 

inundações, incorporar os SUDS nos planos e projetos significa mudar todos os processos, critérios 

de análise, prestadores de serviços, “fazer as coisas de forma diferente é simplesmente uma grande 

dor de cabeça”. O diretor defende ser necessário um processo amplo de aprendizagem, que abarque 

os níveis cultural, organizacional, coletivo e individual, o que “demanda tempo para acontecer, e as 

pessoas não querem gastar tempo com isso, se perguntam ‘por que nós devemos mudar?”.  Assim, 

embora a incorporação de IVA nas intervenções urbanas venha acontecendo pela urgência para a 

solução de problemas infraestruturais, e sendo fortalecida pela narrativa dos cobenefícios, seria 

necessário avançar no processo de aprendizagem em curso para que SbN tornem-se a primeira opção 

nas organizações e projetos.  
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Os sistemas naturais trazem características novas para os gestores e equipes técnicas, 

implicam menor assertividade no planejamento e requerem uma maneira diferente, “mais holística e 

orgânica”, de enxergar o problema e as possíveis soluções em um sistema maior, urbano-natural. 

Partindo dessa perspectiva, a planejadora de estratégias de redução de riscos de inundação da Scottish 

Water relata que embora a empresa tenha adotado diretrizes para que “opções verdes” sejam 

consideradas e analisadas em todos os projetos antes que se decida por uma “solução cinza”, é 

necessária uma mudança na cultura organizacional da empresa para que essas soluções sejam de fato 

consideradas, mudança essa ainda por acontecer: “a empresa é composta majoritariamente por 

engenheiros, que como outros desenvolvedores, não estão interessados em mudanças”. 

Levantamento realizado pela GCVGNP estima que apenas para incorporar a infraestrutura 

verde que a Parceria considera essencial para as moradias a serem construídas até 2050 na região do 

Vale Clyde o investimento necessário é da ordem de 200 milhões de libras. A atuação da iniciativa 

privada na execução dos empreendimentos previstos nos programas públicos significa que parte das 

decisões sobre as características das intervenções ficam a cargo desses agentes. Exemplo de lacuna 

entre planejamento e implementação dos empreendimentos é o complexo de Maindenhill. Embora a 

GCVGNP tenha sido envolvida desde o início do desenho do masterplan, se trate de um grande 

projeto, com 3000 casas de alto padrão a serem construídas em 25 anos, e fosse possível repassar os 

custos de suas características mais inovadoras para os compradores, parte das soluções de gestão da 

água superficial, dos corredores verdes e da flora propícia à vida selvagem foi perdida. Segundo o 

gestor de desenvolvimento da GCVGNP, a equipe segue na busca por entender quais foram os 

gargalos: “é como se os planejadores não tivessem passado a mensagem de forma clara ou forte o 

suficiente para os desenvolvedores, para que entendessem que aquilo era exatamente o que queríamos 

e que não havia margem alguma para desvio”.  

No projeto Seven Lochs, o coordenador vislumbra uma próxima fase de trabalho que permita 

a atuação mais próxima aos desenvolvedores dos empreendimentos habitacionais, em que a equipe 

do parque se torne “mais ativa em integrar desenvolvimento e natureza, de forma que não se impacte 

negativamente o ecossistema”. Ele reconhece que engajar os desenvolvedores, ou negociar com eles, 

requer muito tempo dedicado, mas que é uma questão chave para que os empreendimentos possam 

ser integrados ao parque e sejam adequados frente aos cenários climáticos futuros. Embora a etapa 

de consulta e engajamento tenha envolvido os proprietários e gestores de terrenos da região, os 

desenvolvedores e construtoras responsáveis pelo empreendimento chegam com outros interesses e 

visões: “é uma quantidade grande de interesses competindo, com os quais temos que dialogar”. Nesse 
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contexto, pelo vetor da regeneração ou de empreendimentos de habitação, a especulação imobiliária 

ganha terreno em áreas em situação de vulnerabilidade; em Seven Lochs, em especial, o coordenador 

conta que pela terra ser pouco produtiva para a agricultura e estar localizada no limite da cidade, o 

interesse dos proprietários é na valorização dos terrenos a partir de intervenções públicas ou privadas. 

Referindo-se à especulação imobiliária, a diretora executiva da organização de base 

comunitária FoP relata que desenvolvedores são obrigados a inserir sistemas inteligentes de drenagem 

em seus projetos e, por meio de IVA podem transformar essa obrigação em valor de mercado: 

“pequenas lagoas com cisnes dão um tom elegante a esses condomínios”. Essas características passam 

então a adicionar valor de mercado aos empreendimentos e influenciar o preço dos terrenos e 

habitações. 

Sem entrar na discussão sobre especulação e o risco de gentrificação o diretor de programa da 

GCVGNP afirma que “a questão é como termos as políticas certas no nosso sistema de planejamento 

para garantir que a infraestrutura verde seja entregue”. De forma complementar a políticas públicas, 

ele aponta a necessidade de criação de mecanismos de mercado que incentivem e premiem 

empreendimentos com alta qualidade de IVA – mote do projeto Building with Nature, financiado 

pela União Europeia, que propõe uma acreditação dos empreendimentos. Os empreendimentos que 

atingem determinada nota na avaliação técnica com base em uma matriz de indicadores ganham um 

selo de qualidade e espera-se que tenham vantagem na venda:  
O Projeto encoraja os desenvolvedores a fazer a coisa certa. Se eles conseguem a 
acreditação, podem anunciar seus empreendimentos como sendo de boa qualidade, 
apresentar a nota em infraestrutura verde e ter uma vantagem em relação aos demais 
empreendimentos. Dessa maneira, talvez possam cobrar mais pelas casas ou, talvez, 
vendê-las mais rápido, ou apenas melhorar a imagem da empresa mesmo. Então, há 
o chicote, a política, e a cenoura e as duas coisas são necessárias e devem estar juntas, 
incidindo sobre os desenvolvedores para garantir que possamos entregar a 
infraestrutura verde na quantidade e na qualidade necessárias. 

 

O diretor conta ainda que para os desenvolvedores tão importante quanto o valor de venda é 

que o tempo entre planejamento e construção seja o menor possível pois assim é maior o retorno 

sobre o investimento. Para que IVA se insira nessa dinâmica, ele enxerga ser importante a capacitação 

da equipe dos city councils gestora dos empreendimentos e a adoção de padrões que sejam previstos 

nos instrumentos de política, conhecidos pelos planejadores e gestores e pelos desenvolvedores: 

“precisamos das políticas e instrumentos certos e a autoridade responsável pelo planejamento 

entendendo o que deve ser entregue; os desenvolvedores deveriam estar clamando por um padrão 

claro.”  
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A respeito da lacuna de capacidade técnica nas equipes dos governos locais, o gestor de 

desenvolvimento da GCVGNP aponta que mesmo a política nacional de planejamento para 

desenvolvedores que estava para ser lançada teria pouco efeito prático sem o fortalecimento de 

capacidades nos órgãos públicos. Isso porque, segundo ele conta, embora o masterplan deva ser 

seguido, quando o projeto é apresentado pelos desenvolvedores os agentes públicos não notam a 

redução da qualidade da infraestrutura.  

4.4.4.3 Mainstreaming 

O desafio e a importância de integrar IVA nas diferentes políticas públicas locais são 

destacados pelo diretor de programa da GCVGNP, que conta sobre uma ferramenta de diagnóstico, 

desenvolvida junto a parceiros, com o objetivo de apoiar gestores de autoridades locais a identificar 

as oportunidades para desenvolvimento desse tipo de infraestrutura. Na sua visão, o processo de 

integração estava em curso considerando que doze anos antes, quando a GCVGNP começava a sua 

atuação, o termo rede verde era desconhecido e não se falava sobre infraestrutura verde na Escócia.  

Indicador que reflete o processo de mainstreaming da agenda, ainda segundo o diretor, é a 

incorporação efetiva de infraestrutura e espaços verdes em políticas de outras áreas da gestão pública, 

que não a de meio ambiente. Nas suas palavras, “houve um avanço da consciência de que é preciso 

entregar ambientes com qualidade junto a empreendimentos habitacionais, complexos comerciais e, 

no geral, para fazer com que qualquer região tenha sucesso”. Ele aponta o “reconhecimento crescente 

de que infraestrutura verde é tão indispensável quanto corredores de transporte, conectividade digital, 

canos e cabos elétricos, assim como tudo que é necessário para que nossa sociedade funcione”. Nessa 

trilha, ele entende que a atuação da comunidade acadêmica foi fundamental para que, a partir das 

primeiras experiências em Glasgow, a agenda fosse priorizada na região central da Escócia e 

adentrasse políticas nacionais, por meio de evidências dos benefícios da infraestrutura e dos espaços 

verdes para a saúde, para a gestão da água e mobilidade urbana e de casos e exemplos mostrando 

como essa infraestrutura funciona.  

O gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH entende como melhor 

tática para a integração de IVA transversalmente nas políticas públicas a realização de oficinas 

capazes de reunir departamentos e organizações, em “um processo de aprendizagem voltado e a 

encontrar novas soluções em conjunto”. Na sua opinião uma abordagem holística e sistêmica é capaz 

de revelar as múltiplas funcionalidades dessas soluções e suas conexões com os diferentes fluxos 

urbanos. Processo de aprendizagem esse, ainda na sua visão, fundamental para que se diferencie 
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espaço verde de infraestrutura verde e para que esta possa ser pensada e implementada ao largo da 

cidade de acordo com as funcionalidades necessárias em cada território e empreendimento específico.  

Os projetos de regeneração, implementados nas áreas prioritárias da cidade, são liderados pelo 

GCC, mas envolvem diferentes departamentos e profissionais dos órgãos e agências de governo, 

como conta a diretora de estratégias e projetos espaciais. Ela liderou o projeto Greater Easterhouse, 

na extremidade leste de Glasgow, em colaboração próxima com colegas do departamento de 

drenagem e gestão de inundação e alagamento dedicados “ao lado mais técnico de engenharia do 

projeto”, das equipes de biodiversidade, que mirava a manutenção e criação de habitats, e de 

habitação, interessada na criação das condições que viabilizassem os empreendimentos habitacionais 

planejados, e de profissionais dedicados à relação com organizações locais e comunidades. Dessa 

maneira, esses projetos são vistos como oportunidades privilegiadas para a transversalização tanto da 

mudança do clima, quanto de IVA entre os departamentos, órgãos e agências.  

Para o gestor da CRC, o mainstreaming duas agendas requer a formulação de narrativas 

econômicas consistentes: se para os profissionais e organizações que se dedicam os temas 

socioambientais argumentos sobre os benefícios dos espaços, corredores e redes verdes podem bastar, 

para outros interlocutores seriam necessários discursos pautados pelas noções de eficiência, custo-

benefício e retorno sobre investimento positivo.  

4.4.4.4 Narrativas em prol das soluções baseadas na natureza 

 Quatro narrativas em defesa das SbN se apresentam nos discursos dos atores-chave 

entrevistados: a ancorada em argumentos sobre os múltiplos benefícios e cobenefícios; a de caráter 

econômico-financeiro; a que se volta aos benefícios públicos gerados; e a que respalda no direito à 

cidade. 

a) Múltiplos benefícios e cobenefícios 

O gerente da MGSDP conta que as agências e órgãos públicos de Glasgow estavam em 

processo de reconhecimento dos múltiplos benefícios das SbN, o configuraria a na base para uma 

transição em curso: 
[...] estamos tentando fazer uma transição de como lidamos com a água, partindo da 
ideia dos tradicionais grandes canos e tanques abaixo do solo, para introduzir mais 
intervenções verdes e azuis, sistemas de drenagem mais sustentáveis, considerando 
os benefícios adicionais de manter a água acima do solo, em termos de refrigeração, 
biodiversidade, benefícios à saúde, esse tipo de coisa. 
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Como destaca o diretor de programa da GCVGNP, mitigação ou adaptação à mudança do 

clima não estão entre os objetivos primários da maior parte das intervenções de IVA, como é o caso 

parque Seven Lochs, e as contribuições para essas agendas são vistas como relevantes cobenefícios. 

O mesmo se aplicaria a saúde pública e bem-estar, tema que lidera a narrativa em torno de custos 

evitados a partir do investimento em infraestrutura e espaços verdes. A narrativa dos cobenefícios 

coloca-se em defesa da IVA em comparação à infraestrutura cinza e aparece, em geral, combinada à 

narrativa econômico-financeira, como argumentação complementar. O diretor de programa da 

GCVGNP, por exemplo, reconhece que canos mais largos subterrâneos reduzirão o risco de 

inundações, “gerando uma certa forma de adaptação”, porém, estarão limitados a esse benefício 

enquanto as “soluções verdes e azuis resolvem o problema por meio da gestão da água superficial e 

geram benefícios para biodiversidade e para as comunidades”. O discurso então desdobra-se na ideia 

de “ganha-ganha-ganha”, em que todas as partes envolvidas seriam beneficiadas, sendo o ecossistema 

natural uma delas.  

Diante dos múltiplos e dos cobenefícios apresenta-se a reflexão sobre quem deve tomar as 

decisões sobre as soluções a serem adotadas: uma vez reconhecido os múltiplos benefícios de IVA 

para a gestão da água, a escolha sobre que tecnologia adotar deixaria de ser uma questão concernente 

apenas à Scottish Water, já que as consequências da decisão se estendem a diferentes órgãos de 

governo e setores interessados. 

b) Econômico-financeira 

A justificativa econômico-financeira é encontrada tanto para o investimento em SbN, quanto 

em adaptação nas falas de diferentes atores-chaves que transitam pelas escalas nacional, regional, 

local e territorial. 

A GCVGNP dedica-se a fortalecer essa narrativa traçando e comunicando as relações entre 

redes verdes e a estratégia de desenvolvimento econômico de Glasgow. Como explica o diretor de 

programa da organização:  
[...] essas relações não estão claras para grande parte das pessoas, elas não veem a 
conexão entre uma boa rede de infraestrutura verde e o turismo, força de trabalho 
mais saudável e inovadora, desenvolvimento de habilidades, então nosso trabalho é 
fortalecer essa agenda, de forma que quando se estiver desenvolvendo um projeto, a 
infraestrutura verde será atraente, lembrarão dela.  

 

A gestora de planejamento espacial do GCC considera que valorar economicamente é um 

desafio necessário para expandir e fortalecer a agenda de adaptação e também as SbN, e conta que 

por meio do projeto Connecting Nature, financiado pela Comissão Europeia, o GCC está “recebendo 
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apoio para analisar as coisas de maneiras diferentes”; estão desenhando e avaliando os modelos de 

negócios para SbN, calculando seus custos e potenciais ganhos econômico-financeiros:  
[...] eles [os implementadores do projeto] estão nos dando ferramentas para 
modelagem de planos de negócios, assim podemos ter uma conversa com os 
contadores, gestores financeiros [...]. Qual o custo que você está economizando ao 
evitar uma inundação? E o custo de implementação, e quais são os benefícios? Qual 
o custo evitado com menos pessoas indo para o NHS por estarem sob menos estresse 
e ansiedade? 

 
Assim, a gestora entende que com modelos de negócios claros, respaldados por cálculos de 

custo-efetividade das alternativas, as SbN poderão ser defendidas com base em seus benefícios 

econômicos, ambientais e sociais. Em consonância, segundo o oficial de energia da cidade o ponto 

de alavancagem da agenda é demonstrar business cases, a partir de uma linguagem econômico-

financeira, e assim comunicar de forma efetiva “todos os benefícios que temos a partir dos elementos 

naturais presentes em Glasgow, para os quais viramos as costas nos últimos muito anos”. No entanto, 

ele reconhece que montar business cases e comunica-los vão de encontro ao horizonte temporal 

requerido para que parte dos benefícios das SbN se realizem; horizonte de médio e longo prazos que 

não cabem nos limites de projetos, mesmo dos grandes projetos, como os financiados pela Comissão 

Europeia: “não é assim, não é como no projeto que você pode entregar e dizer bem, você pode ver 

que isso foi bem-sucedido, é muito mais longo e tem um impacto na sua saúde, na sua saúde mental”. 

A narrativa econômica é vista como a única capaz de tornar a agenda ‘mainstream’ e fazer 

convergir interesses a partir do entendimento de que “todas as partes ganham”, é o que relata o diretor 

de programa da GCVGNP. Ela abarca a promessa, inclusive, de promover mudança de hábitos e 

maior aceitação dos riscos envolvidos em mudanças: "você tem desenvolvedores que estão 

basicamente no projeto para ganhar dinheiro e você sabe, tem um modelo muito lucrativo para 

desenvolver empreendimentos, então por que pensar sobre como fazer de maneira diferente? Significa 

mais custos.” No entanto, ele reconhece as dificuldades em construir essas narrativas para adaptação 

e infraestrutura verde; no primeiro caso porque no curto prazo a relação custo-benefício pode não ser 

atraente, e sim no longo prazo, quando os agentes do setor privado não estarão mais no projeto; em 

relação a IVA, porque os argumentos e evidências ainda estão sendo construídos.  

No nível da cidade outras dificuldades evidenciam-se em relação à narrativa econômico-

financeira como o caminho para comunicar, argumentar em prol e disseminar as SbN. A lógica de 

mercado aplicada a questões socioambientais revela incongruências, limites e esbarra em conflitos de 

interesse e relações de poder históricos. Exemplo é a questão sobre quem paga pelos benefícios 
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gerados de forma difusa para a sociedade nos empreendimentos empresariais, como reflete a gestora 

de planejamento espacial do GCC:  
[...] por exemplo, a Scottish Water quer fazer alguma coisa, querem reduzir o risco 
inundação em algum lugar ou melhorar a qualidade da água com a abordagem 
tradicional de tubulações e tanques e bombeamento, eles sabem o que estão fazendo 
e sabem quanto isso lhes custa, e eles podem entregar isso e entregar os benefícios 
esperados; entregar por um caminho mais ecológico, porém, poderia gerar benefícios 
adicionais para a saúde da população do entorno e fortalecer a biodiversidade.  

 
Enquanto cresce o nível de incerteza e a magnitude dos riscos, a partir da mudança do clima, 

não há remuneração incremental para tais “benefícios adicionais”. Pela lógica de mercado, intrínseca 

à narrativa econômico-financeira, o risco tem que ser compensado por maior retorno e as 

externalidades, por não serem remuneradas, não fazem parte da equação.  

Os projetos técnicos, de engenharia e arquitetura, deparam-se corriqueiramente com restrições 

orçamentárias, frente às quais elementos considerados dispensáveis, e inovadores, não se mantêm. 

Exemplo já mencionado, trazido pelo gestor de desenvolvimento da GCVGNP, é o empreendimento 

imobiliário em Mandenhill: “a multifuncionalidade assumida pela topografia do terreno em relação 

ao movimento da água e os corredores naturais foi descartada” em decisões que visaram simplificar 

e baratear o projeto. Reconhecendo a limitação da narrativa econômico-financeira e das forças de 

mercado como propulsoras das SbN, o gestor conta que a GCVGNP foi criada com a proposta de 

projetar IVA estrategicamente, de forma estruturada e propositiva, em vez da maneira oportunista e 

reativa que aproveitaria brechas em projetos em andamento para que uma ou outra característica 

‘verde-azul’ seja incorporada: “a ideia sempre foi, conceitualmente, de que há muito trabalho bom 

acontecendo, mas muito disso foi oportunista e reativo, e de que devíamos agir estrategicamente, 

trabalhar com parceiros para garantir que as soluções sejam concebidas e realizadas no lugar certo 

para exercer as funções esperadas”. 

c) Benefícios públicos  

O gerente da MGSDP ressalta o necessário papel ativo, regulador e incentivador, das políticas 

públicas para que as SbN se tornem mainstream – especialmente na fase de formação da agenda e de 

ação e teste de soluções e casos. A Parceria entregou ao governo escocês um relatório apontando, nas 

palavras do gerente:  
Uma série de coisas que acreditamos que podem provocar uma mudança radical em 
termos de gerenciamento de águas superficiais; nem todas as recomendações 
relacionam-se a intervenções verde-azuis, apontamos mudanças em termos de 
cobranças, regulamentação, que tornariam a indústria mais eficiente, ao mesmo 
tempo oferecendo intervenções mais sustentáveis. 
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Ele destaca também o papel educacional e de criação de cultura a ser assumido pelos governos 

à medida em que as populações que se encontram em situação de vulnerabilidade, por exemplo à 

inundação, querem que seu risco seja mitigado o mais rápido possível: “uma pessoa cuja casa sofreu 

inundações, apenas quer ver a solução e, em geral, a vislumbra em uma caixa de concreto”. A partir 

da construção de uma visão ampla sobre o espaço público e o equipamento urbano, as áreas verdes 

são compreendidas como solução para conectar áreas da cidade e grupos sociais, um benefício que 

segundo a gestora de planejamento espacial do GCC é valorizado pelas comunidades:  
As comunidades eram interconectadas por linhas de trem e pelos canais, elas querem 
se conectar novamente e a maneira para isso é criar grandes espaços abertos, no 
coração dos territórios, integrar a natureza e a sociedade, em vez de ignorar o Clyde, 
que é o que fizemos nos últimos 30 anos.  

 

Enquanto o discurso da custo-efetividade aplica-se tanto à esfera pública quanto privada, a 

essência dos benefícios gerados pelos espaços e infraestrutura verdes é público. Como aponta o 

diretor de programa da GVCGNP, o argumento mais profundo em relação à importância desses 

investimentos refere-se à premência por espaços e infraestrutura verdes para “o bom funcionamento 

da sociedade”.  

d) Direito à cidade  

A narrativa de que os espaços e infraestrutura verdes representam o resgate do direito à cidade 

das comunidades em situação de vulnerabilidade enfatiza a importância de rotas de transporte ativo, 

entretenimento, sociabilidade, combinados à prevenção de inundações e gestão da água, como direitos 

legalmente garantidos, mas não realizado. Esse entendimento aparece, por exemplo, na fala do diretor 

executivo da CSGNT apontar que a não realização plena do direito à cidade é ao mesmo tempo 

reflexo e causa das injustiças sociais e de fatores de vulnerabilidade.  

A gestora de projetos da UR afirma que “é preciso que as pessoas saibam que elas podem, 

estão autorizadas a usar o espaço [da rua], acho que quando as pessoas veem espaços confortáveis, 

pensam ‘O que eu posso fazer aqui? Posso usar esse espaço?’”. Em sua visão, colocar bancos nos 

espaços públicos é um convite para que as pessoas fiquem, sintam-se confortáveis, conversem, e 

nesse sentido, é um ato revolucionário: “um benefício dos jardins comunitários, em particular é que 

eles são espaços comunitários muito visíveis (...), por estarem fora todo mundo vê e há tantas 

conversas que acontecem simplesmente porque alguém está passando...”.  
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4.4.4.5 Sentidos atribuídos aos espaços verdes nos territórios  

O que é chamado genericamente de ‘espaços verdes’ por equipes de governo local, 

organizações da sociedade civil e academia, é apropriado pelos grupos sociais e cidadãos a partir de 

suas funcionalidades e aparência. É o que conta a diretora executiva da Sniffer com base na 

experiência do projeto Weathering Change: “eles próprios [os participantes] não chamariam isso de 

espaço verde, o que também é interessante, eles veem isso como um espaço ao seu redor, que tem 

alguma utilidade que interessa em suas vidas cotidianas”. É em torno desses possíveis usos que 

surgem os conflitos nas consultas públicas e oficinas, enquanto alguns gostariam de ter equipamentos 

para atividades físicas ao ar livre, por exemplo, outros querem espaço para plantar.   

Os espaços verdes têm como principal função, de acordo com a coordenadora de projetos do 

MCG, proporcionar bem-estar e fortalecer o sentimento de pertencimento. Além disso, ela entende 

que com o verde sente-se que o lugar é cuidado e que, portanto, as pessoas que moram ali são 

valorizadas: “se você não tem muito dinheiro, está lutando em todas as direções, mas você for lá fora 

e houver flores nessas árvores, um ambiente agradável, isso pode elevar seu espírito e fazer com que 

você sinta que vive em um lugar cuidado e se sentir valorizado, que vale a pena sair”. A Figura 22 

mostra a horta comunitária em Milton.  

 

 
 

Figura 22.  Milton Community Garden 
Fonte: autora  
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Na zona sul da cidade, em Toryglen, um lago criado propositalmente, para reter a água da 

chuva e evitar a inundação de uma área residencial do bairro, é motivo de incômodo para a 

comunidade do entorno. A gestora de projetos da organização de base comunitária UR conta que o 

lago não apenas não funciona de forma apropriada como é considerado feio: “a preocupação das 

pessoas é mais com tornar a aparência do lago melhor do que com o risco de inundação, até porque 

o lago está na porta de suas casas, é o que veem todos os dias”. Para ela, os espaços verdes significam 

bem-estar para as comunidades de Toryglen, devem ser espaços bonitos e agradáveis – que agradam 

pela estética e pelas funcionalidades -, capazes de estimular encontros na rua e o uso do espaço 

público. Portanto, esses espaços propiciam a participação e o engajamento nas questões de interesse 

público ao convidarem as pessoas a estar em espaços abertos e a conversar. As atividades promovidas 

nesses espaços por comunidades de base comunitária, como cuidar de jardins comunitários, reúnem 

pessoas com motivações diversas, da socialização, bem-estar às causas ambientais. No mais, como 

aponta a diretora da GDT, a produção local de alimento fortalece a resiliência da comunidade frente 

a eventos extremos, como situações em que a vila fique isolada ou mesmo de aumento nos preços dos 

alimentos.  

Assim, a noção de múltiplos benefícios, a partir da perspectiva das comunidades, deve assumir 

conotações práticas e estéticas na vida cotidiana, expandindo as oportunidades de uso dos espaços 

público e privado e promovendo a identificação com os lugares a partir da apreciação da paisagem. 

As visões das comunidades revelam as geografias sociais dos territórios, tão importante para o 

funcionamento e uso das SbN e dos espaços verdes em geral, quanto suas especificações técnicas. A 

voluntária e ativista da The Community Volunteering Charity (TCVC) é taxativa ao pontuar que 

“espaços verdes são importantes para a interação social e para a saúde física e mental”, não apenas 

pela inspiração oferecida pelo espaço e pelo incentivo a sair de casa, a caminhar, mas também porque 

a própria interação social é pilar de saúde e bem-estar.  

A questão do cuidado desses espaços não está apaziguada, as áreas verdes entregues nos 

projetos de regeneração ficam sob responsabilidade do GCC, enquanto projetos como Stalled Places 

incentivam que grupos comunitários desenhem, desenvolvam e cuidem dos espaços verdes, mesmo 

quando pensados para durar por um período de tempo específico. A gestora de projetos da UR reclama 

da falta de cuidado do GCC em relação ao lago para redução de risco de inundação e da falta de 

clareza sobre com quem e por qual canal tratar do assunto.  

Os espaços verdes trazem também à tona a reflexão sobre as desigualdades sociais. A diretora 

da GDT aponta que nas áreas com nível de renda mais alto há jardins, áreas verdes, muitas vezes 
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cuidados pelos próprios moradores, que por terem tempo e dinheiro podem se dedicar a essa atividade 

já que “eles têm todo o resto garantido”. Nesse sentido, áreas verdes abundam não apenas porque elas 

são garantidas nas zonas mais ricas, mas porque o cuidado com o espaço é uma ocupação possível 

àqueles que não precisam se preocupar com a sobrevivência. 

4.4.5 Arranjos de governança 

O diretor de programa da GCVGNP reconhece que novos arranjos de governança são 

demandados para lidar de forma efetiva com problemas urbanos complexos, articulando os atores nos 

diferentes níveis para que “processos de aprendizagem social possam se dar, em que o sistema todo 

aprenda”. Dessa forma, ele acredita serem necessários arranjos coletivos de governança capazes de 

promover a colaboração entre diferentes atores para que elaborem soluções capazes de alcançar 

objetivos diversos. Nesse cenário, ele vislumbra que os empreendedores da construção civil 

entenderão seus empreendimentos como parte de um projeto maior, de um parque, por exemplo, e 

contribuirão para esse projeto, acrescentando recursos privados para que os interesses públicos sejam 

alcançados.  

As parcerias e coalizões se destacam, em Glasgow, por oferecer soluções aos desafios de 

coordenação e ampliação de capacidades para lidar com problemas complexos. Elas assumem duas 

principais funções: a de coordenar atores com papéis e responsabilidades contíguos, com áreas 

cinzentas e sobreposições; e permitir que questões de abrangência regional, que ultrapassam as 

fronteiras administrativas, sejam visualizadas, analisadas e trabalhadas de forma mais integral por 

órgãos e agências de governo e outras organizações.  

4.4.5.1 Redes e coalizões com atuação regional 

 As ‘partnerships’ formam-se em torno de problemas, que além da atuação coordenada de 

diferentes instituições, requerem altos investimentos e transformações estruturais nos territórios 

urbanos. Problemas esses que demandam abordagens regionais. É o caso da gestão de recursos 

hídricos, foco da MGSDP, e da adaptação à mudança do clima, que a CRC busca promover na região 

do Vale Clyde. Tais arranjos são parcerias ou coalizões entre organizações, principalmente do setor 

público e da sociedade civil, que assumem os objetivos de chegar a entendimentos comuns, coordenar 

esforços, otimizar recursos e promover intervenções que considerem e lidem sistemicamente com o 

sistema urbano; não mais tratando do fluxo de água superficial sem considerar os fluxos subterrâneos 

ou a biodiversidade do entorno, por exemplo.  
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As parcerias assumiram também o papel de fortalecer a influência dos grupos sobre as 

políticas em nível nacional, da Escócia, assim como de responder coletivamente a demandas e 

obrigações vindas de outros níveis e áreas de governo, por exemplo, respondendo em nome de todo 

o grupo a consultas públicas. Segundo o gerente da MGSDP:  
Uma das coisas que fazemos com frequência é submeter nossa resposta coletiva ao 
governo e às consultas e ter alguém na equipe que elabore e depois o envie para as 
pessoas revisarem, o que significa que você não precisa cinco pessoas diferentes 
redigindo uma resposta, economizando tempo e esforço. 

  

Principal referência de atuação coletiva regional na agenda de mudança do clima, a CRC 

ancora-se na parceria de diversas organizações, mas conta com um gestor com dedicação integral. Os 

primeiros produtos estavam sendo gerados no momento da pesquisa, três anos após sua criação, 

porém, segundo o pesquisador da SNH, um dos resultados já então sentidos era o fortalecimento ou 

a criação de narrativas que vinculam a agenda de adaptação à mudança do clima a diferentes setores. 

A CRC é tida como um piloto a ser replicado em outras regiões da Escócia. 

 Segundo a gestora de projetos do GCC, a organização funciona bem porque um ano de 

trabalho do gestor foi dedicado a conhecer e engajar atores-chave na iniciativa e porque os 

participantes percebem claramente que estão ganhando mais a partir da atuação coletiva do que estão 

investindo. Os documentos que traçam a visão da CRC serviam de referência para os novos 

instrumentos que estavam em discussão para a região.  

Outro formato é representado pela GCVGNP, a qual, por uma lógica de rede, volta-se a 

influenciar atores relevantes para a incorporação de infraestrutura verde nos planos de 

desenvolvimento das oito autoridades locais que fazem parte região metropolitana de Glasgow71. Nas 

palavras do diretor de programa da organização, “o trabalho diz respeito a fortalecer e difundir a 

agenda de redes verdes, influenciando líderes políticos e pessoas seniores em várias organizações, 

para que passem a pensar sobre de que forma redes verdes podem beneficiar suas organizações”. A 

SNH adota uma estratégia semelhante em que não se implementa projetos nos territórios, mas se 

influencia os trabalhos de outras organizações, seja por meio da produção e da comunicação de 

estudos, seja pelo financiamento a iniciativas que promovam na prática as missões dessas 

organizações-redes.  

 
71 A GCVGNP elegeu o planejamento das intervenções urbanas como etapa privilegiada para a promoção de redes verdes. 
A equipe atua junto aos planejadores na elaboração dos masterplans, dos quais derivam os projetos mais detalhados e a 
partir dos quais recursos são captados; portanto instrumentos que definem estratégias e a essência das intervenções. 
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4.4.5.2 Estruturas horizontais nos territórios 

As estruturas horizontais de governança ganhavam espaço e viabilizavam a colaboração e a 

complementariedade de atuação também nos bairros e comunidades. É o caso da cooperativa em 

formação para gerir a Claypit Natural Reserve e os projetos a ela relacionados na zona norte de 

Glasgow; também do Transformational Regenerational Area group formado na área sul da cidade, no 

âmbito do qual foi criado subgrupo de espaços verdes. Nos termos da gestora de projetos da UR, este 

subgrupo criou uma comunicação fluída entre pessoas envolvidas com o tema e atuantes na área, 

antes sem interação: três representantes da equipe técnica do GCC (envolvidos nos temas de 

biodiversidade, gestão de risco de inundação e regeneração), conselheiros, associações de moradia, 

organizações de base comunitária e a Clyde Gateway (a agência local de regeneração). Tal arranjo 

solucionou, por exemplo, a dificuldade da UR para tratar de questões cruciais para seus projetos com 

o GCC, já que os terrenos em que a organização trabalha são propriedade do council e, segundo a 

gestora da organização, não há clareza sobre pontos focais, responsabilidades e processos. 

 O subgrupo adotou uma dinâmica de reuniões trimestrais de trabalho, realizadas uma semana 

antes de cada reunião do grupo maior, que acontecem na própria comunidade. Os temas em pauta são 

os interesses e problemas levantados junto às comunidades nos anos anteriores, incluindo os lagos 

para redução de risco de inundação que carecem de cuidado, e incomodam os residentes do entorno. 

A esse respeito, o grupo, sob liderança da Clyde Gateway, elaborou e submeteu um projeto coletivo 

para o GIF, incluindo masterplans desenhados coletivamente. Mesmo se o projeto não for aprovado, 

a gestora de projetos da UR entende que o subgrupo sobre espaços verdes seguirá em operação e 

implementará outras ações; em suas palavras “isso tem o potencial de ser efetivamente 

transformacional”.  

 Arranjos territoriais de governança são formados também no âmbito de projetos de 

regeneração. O projeto em torno do Halfway Community Park, conduzido pelo comitê gestor formado 

por GCC, Southside Housing Association (SHA) e GIF gestou o grupo de amigos do parque com a 

intenção de que se tornasse um grupo independente, com seu próprio plano de atividades, eventos e 

captação de recursos, e capacidade de gerir o empreendimento após a finalização do projeto. 

4.4.5.3 Organizações locais e de base comunitária 

A diretora executiva da Sniffer ressalta a importância do trabalho conjunto com organizações 

locais e de base comunitária para envolver uma diversidade de pessoas que represente de fato as 

comunidades, acessar seus interesses e necessidades e reconhecer as ações já em curso nos territórios 

em prol da melhoria da qualidade de vida. Nessa linha, a gestora de gestão de risco de inundação do 
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GCC reconhece que o número de pessoas envolvidas nos processos de consulta às comunidades está 

diretamente relacionado à força das organizações de base comunitária. A visão da voluntária e ativista 

na TCVC, por sua vez, é de que não há outra forma de organização capaz de promover os interesses 

intrínsecos das comunidades que não a de base comunitária, criada organicamente a partir de uma 

necessidade endógena dos grupos sociais.  

Essas organizações não apenas dinamizam as interações sociais a partir de suas atividades 

frequentes, as quais propiciam o estabelecimento de relações de confiança, como também constituem 

canais para mudanças de comportamento. É o caso de escolas com as quais a UR realizou formações 

em jardinagem e bosques e que incorporaram, mesmo depois do programa, o passeio diário com as 

crianças para jardins ou para a reserva natural no bairro; também das hortas urbanas que são criadas 

junto às equipes das organizações de base comunitária, mas depois mantidas pela população, a partir 

do treinamento nas técnicas de produção de alimentos.  

 São essas organizações, também, que realizam atividades em base contínua que as entidades 

estatutárias não têm a capacidade para entregar. Em Seven Lochs, por exemplo, organizações de base 

comunitária gerenciam dois centros de visitantes e planejam e executam atividades e campanhas de 

conscientização e engajamento. O coordenador do projeto Seven Lochs coloca: “nós nunca 

estaríamos em posição de ir às comunidades, nós não temos recursos e conexões para comunicar 

mensagens sobre mudança do clima para essas comunidades; se a gente tem um parceiro local que 

trabalhe com isso, fica tudo muito mais fácil”. 

 A partir de projetos de regeneração, as organizações locais são levadas, por vezes, a ampliar 

suas atuações, adentrando novos temas – necessários de acordo com o empreendimento ou 

priorizados pelas organizações estatutárias na liderança dos projetos -, e a assumir novas 

responsabilidades. A GDT72 assumiu a gestão do centro comunitário, ampliou suas ações para novos 

públicos e comunidades do entorno, assumiu uma parceria com o consórcio responsável por Seven 

Lochs para a implementação de um projeto voltado à retomada da história da região e captou recursos 

para a ampliação do centro e desenvolvimento de um jardim comunitário.  

A força das organizações de base comunitária relaciona-se com suas estruturas de governança 

e capacidade de gestão. A UR, por exemplo, conta com um conselho formado por três pessoas da 

comunidade e três de outras organizações com atuação na área e com um grupo gestor formado para 

cada projeto. A GDT conta com um board of trusties composto de forma a oferecer as habilidades 

 
72 No momento da pesquisa, cinco empreendimentos relacionados a regeneração estavam em curso em Glenboig, com 
150 moradias em construção.  
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requeridas para a gestão estratégica da organização: representantes de escolas, conselhos locais, 

cidadãos moradores da comunidade.  

As representantes das organizações de base comunitária contam sobre a dificuldade em de 

aterem às suas missões originais frente ao que consideram a essência desse tipo de organização, que 

é a conexão com os diversos grupos que compõem as comunidades. Como traz a coordenadora de 

projeto do MCG, elemento chave para a organização é o engajamento dos residentes locais em suas 

atividades – “é esperado que nos sejamos liderados pela comunidade” –, portanto, espera-se que 

possam atender às demandas locais, mas parte delas não estão ao alcance da organização. Para lidar 

com algumas das demandas, as organizações tornam-se maleáveis em relação a suas missões e 

escopos de atuação; a MCG, por exemplo, passou a realizar muitas refeições e bailes comunitários 

aos sábados, suprindo a carência de alimentação, entretenimento e socialização (as Figuras 23 e 24 

ilustram o Family Fun Day, organizado pela MCG para a comunidade de Milton, em que foram 

servidas refeições e realizadas diversas atividades culturais). O entendimento é que, a partir do 

atendimento a essas demandas, estabelecendo relações de confiança, é possível obter o engajamento 

nas demais atividades realizadas pela organização voltadas ao meio ambiente.  
 

Uma discussão em si é sobre o que significa ‘a comunidade’ e sobre sua representação, quem 

e de que forma pode representá-la. A gestora de projetos da UR enxerga que a comunidade é “algo 

complexo e com múltiplas camadas; aquilo de que as pessoas se sentem parte, pertencentes”. Entende 

que a organização é guiada pela comunidade, dado que sua atuação é centrada e voltada às pessoas 

que vivem e constroem suas relações ali, no bairro, e que o conselho da organização é composto por 

representantes da comunidade, mas, mesmo assim, ela não pode falar por ninguém. Essa visão remete, 

 
Figura 23 e Figura 24. Family Fun Day, evento cultural promovido pela MCG para a residentes da 
comunidade de Milton, Zona Norte de Glasgow 
Fonte: autora 
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nas palavras da gestora, à “complexidade da política cotidiana” a partir da qual se criam e modificam 

os territórios urbanos: é justamente porque há e sempre haverá entendimentos e opiniões diferentes 

sobre qualquer coisa que uma organização de base comunitária nunca falará pela comunidade.  

A conexão entre as organizações de base comunitária e delas com instituições que atuam nos 

diferentes níveis é uma necessidade, não apenas que possam acessar recursos maiores, que viabilizem 

projetos de mais longo prazo, mas também para que as instituições estejam a par do que se passa na 

comunidade. Isso se dá por meio de parcerias com outras organizações formais que atuam junto a 

grupos específicos; é o caso, segundo a gerente de projetos da UR, das associações de moradores 

(housing associations) que “conhecem bem os seus inquilinos, sabem de que tipo de apoio eles 

precisam e têm uma comunicação ativa por meio de newsletters para disseminação de informação”. 

As redes locais também são apontadas pela gestora como relevantes para “fazer os links” entre ações 

e saber o que se passa com as pessoas. Ela menciona as Southeast Integration Network, Glasgow 

Community Food Network e The Community Volunteering Charity, mas conta que são tantas as redes 

e os espaços de colaboração que poderia ser um “trabalho de tempo integral apenas participar dos 

eventos e reuniões”.  Somam-se a eles as parcerias e coalizões nacionais, como a Federation of 

Community Gardens, Community Woodlands Association, e o relacionamento com a equipe de saúde 

pública do National Health Service, considerado fundamental porque, em sua visão, é por meio da 

saúde e do bem-estar que diferentes temas e iniciativas se articulam.  

  No projeto de regeneração do Barrowfield Community Park, uma das experiências 

apresentadas em maiores detalhes na Seção ‘4.5.1 Dois projetos de regeneração’, a associação de 

moradores foi fundamental para o engajamento da população no projeto, de acordo com a gestora de 

planejamento espacial do GCC. Toda a estratégia de mobilização e participação foi desenvolvida pelo 

GCC junto à associação e implementada por esta organização.  

4.4.6 Capacidades adaptativas  

Avançar capacidades adaptativas (CA) requer, na visão do diretor de programa da GVCGNP, 

construção coletiva de soluções, processo pelo qual a diversidade de visões é trazida à baila e se passa 

a pensar, imaginar e desenhar o espaço urbano e suas funções em perspectiva ampliada:  
ao mesmo tempo em que se investe em um parque linear, pensa-se em rotas de 
transporte ativo, assim as crianças podem andar ou pedalar para a escola sem ter que 
andar no meio da rua, e isso desperta uma discussão maior sobre despavimentar 
algumas áreas, primeiro no parque, depois em outros espaços e nos quintais e as 
pessoas aos poucos passam a pensar em jardins de chuva; então uma onda de 
discussões amplas, sem limites nasce a partir da questão de como gerir a água na 
superfície. 
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Assim, não apenas o acesso a conhecimento, mas também a processos de produção de 

conhecimento é visto como componente da CA. O gestor de projetos da CRC aponta que o processo 

de produção de conhecimento não é isento de conflitos de interesse e, mesmo com transparência 

metodológica, as demandas das partes que concentram poder (econômico e político) se sobressaem. 

Ele conta sobre o processo de análise e priorização dos riscos econômicos mapeados para diferentes 

setores junto ao grupo de organizações envolvidas na CRC: “é muito, muito difícil, todos têm visões 

diferentes sobre as implicações e prioridades e elas não têm o mesmo peso para o grupo”. Assim, 

como processo, o fortalecimento de CA depende de uma facilitação assertiva e sensível das interações 

coletivas. 

As representantes de organizações de base comunitária entrevistadas trazem como 

componentes do fortalecimento da CA em suas comunidades:  

• Compreensão de há interesses e necessidades diversos e a noção de que se faz parte de um 

sistema mais amplo, que pode ser influenciado pela comunidade organizada.  

• Canais de comunicação contínua nas comunidades e entre as comunidades próximas, 

criando oportunidades para conhecer as pessoas e para juntar esforços diante de problemas 

comuns, para as quais a criação ou a participação em redes é um facilitador.  

• Capacidade institucional das organizações de base comunitária, para que possam estruturar 

as agendas das comunidades, planejar e transformar os planos em ações efetivas.  

• Existência de espaços, formais e informais, para reunião, interação social e troca de 

experiências entre as pessoas, a partir das quais estabelecem-se relações, redes de apoio e 

o sentimento de pertencimento. 

• Conhecimento a respeito do que precisa e pode ser feito, no nível da comunidade, a fim de 

reduzir ou evitar os impactos e ameaças derivados da mudança do clima: acesso a 

informação não é o problema, mas sim estabelecer as relações com o cotidiano. 

• Entendimento de quais organizações e órgãos públicos podem ser acessados em situações 

de emergência ou necessidade; ter claros os pontos e canais de contato com o GCC, por 

exemplo.  

A partir desses componentes, a gerente geral da LS enxerga que CA vem sendo criada por 

meio de produção local de alimentos, deslocamento ativo e iniciativas de placemaking e regeneração 

urbana, que incluem aspectos sociais e físicos do lugar. Ela destaca que a organização e a comunidade 
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estiveram envolvidas, nos cinco anos anteriores, em três projetos liderados por outras organizações, 

mas também houve iniciativas endógenas, isso é, gestadas na própria comunidade. São especialmente 

estas últimas, segundo ela, que abrem espaço para os grupos sociais criarem e experimentarem ideias 

frente aos problemas locais. A LS investiu recursos do CCF na criação de um hub comunitário, que 

oferece treinamento e oportunidades de formação para os residentes locais e de um negócio social, a 

Stable Solutions LTD, que visa desenvolver ideias e tecnologias frente aos desafios enfrentados pela 

comunidade e dinamizar a economia local. 

A gestora de projetos da UR reconhece ter uma experiência destoante das demais organizações 

de base comunitária em relação a capacidade de ação e de adaptação. Diante de uma negativa do 

CCF, a organização acessou recursos do GICEF e, assim, pôde expandir equipe, realizar uma ampla 

consulta à comunidade sobre espaços verdes e desenvolver, junto ao GCC, um novo plano de gestão 

para a reserva natural contígua à comunidade. Segundo a gestora, a grande diferença é que em vez de 

ter recursos justos para a realização das atividades fim, pela primeira vez a organização pôde investir 

na articulação com outras organizações e em comunicação. Como resultado mais pessoas se 

interessaram pelos projetos, pelas hortas, dias de campo e atividades pós-escola oferecidas para 

crianças, os grupos cresceram e se multiplicaram e mais especialistas se aproximaram para apoiar 

esses grupos. 

A capacidade institucional de estruturar agendas e planejar e implementar ações é diretamente 

influenciada pela capacidade de captar recursos e pelo tipo de financiamento que se obtém. A 

coordenadora de projetos da MCG enxerga ser possível “trabalhar mudança do clima por meio de 

questões subjacentes, relacionadas”, mas quando se trata de tempo e recursos escassos – não apenas 

financeiros –, a potencial convergência do tema com outros transmuta-se em escolhas excludentes; 

as equipes acabam por eleger, por exemplo, se farão uma oficina de receitas com os alimentos 

produzidos na horta comunitária ou se tratarão de práticas de produção menos emissoras de GEE.  

A mudança do clima adentrou a UR a partir da dinâmica de financiamento, uma vez que 

acessou recursos do Climate Challenge Fund. Assumindo a diretriz do financiador, a equipe da 

organização estabeleceu as relações entre o tema e suas atividades e passou a trabalhá-lo com os 

grupos sociais envolvidos nos projetos, como conta a gestora de projetos: “começamos a abrir 

conversas sobre a mudança do clima em lugares e com pessoas que não teríamos feito, e passamos a 

ser capaz de relacionar o tema a coisas bem específicas das vidas das pessoas, seus hábitos de 

alimentação, técnicas de cozinha, uso de alimentos frescos...”. Outras fontes de financiamento são 

apontadas como mais flexíveis, tanto em relação às linhas e custos, quanto ao cronograma de 
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execução, e, portanto, mais promissoras em relação ao fortalecimento institucional das organizações 

de base comunitária. A GDT ampliou sua atuação de acordo com as necessidades das comunidades 

do entorno com base na diversificação das fontes de financiamento, com um “coquetel de 

financiadores”, como conta a diretora. 

As representantes das organizações de base comunitária não lembravam de as equipes terem 

passado por formações específicas, ou de receberem algum apoio com foco em fortalecimento 

institucional de forma geral. No mais, dinâmica de captação de recursos por projeto implica alta 

rotatividade da equipe; quando acaba o projeto e o recurso, caso não haja outro iniciando 

imediatamente, não há como manter os profissionais e a descontinuidade afeta a construção de bases 

de conhecimento e informação, a institucionalização dos aprendizados e a criação de cultura 

organizacional. 

Ainda sobre acesso a recursos financeiros, o orçamento participativo estava em fase de 

desenho no GCC, com a proposta de que começasse a ser implementado em 2020 para algumas 

agendas. Quando questionadas, as representantes das organizações de base comunitária dizem ter 

ouvido a respeito, mas não entenderem como funcionará. A visão é de que exigirá trabalho pesado 

para que seja possível participar efetivamente do processo e de que, mesmo nesse caso, será uma luta 

ainda mais árdua para destinar recursos às prioridades dos grupos em situação de privação.  

Em relação ao acesso a informação, a dificuldade advém do excesso de informação disponível 

e do grande número de atores e redes. Nas palavras da gestora de projetos do MCG, “há tantas redes 

e iniciativas que eu fico perdida toda vez em que tento entender, talvez deviam estar todas 

centralizadas em uma coordenação”. A imagem de uma coordenação é atrelada ao GCC, para o qual 

a equipe do MCG teria apresentado uma proposta nesse sentido: designar um ponto focal que atuasse 

como hub de informações sobre os processos formais a serem seguidos, “boas práticas, o que não 

fazer e quem mais está fazendo o mesmo e quem faz muito bem”.  

Em relação à interação e articulação com outras comunidades e organizações, quer permitiam 

a ampliação das visões sobre os territórios e fortaleceriam a capacidade de interlocução com outros 

setores, os relatos apontam que a escassez de recursos impede a troca de experiências e o investimento 

no trabalho coordenado. Na zona norte da cidade, a rede verde que estava sendo criada no âmbito do 

projeto de regeneração urbana é apontada como oportunidade de conexão entre as organizações locais 

MCG, LS e UR: “assim nós não temos que reinventar a roda, não temos todos que fazer tudo, 

podemos focar em nossos propósitos, no que fazemos melhor e direcionar aos parceiros outras 

demandas que chegam”. Ainda, o projeto de regeneração permitiria também que consultas sobre o 
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que as pessoas querem, sobre seus interesses, fossem realizadas por meio de atividades coletivas, 

unindo comunidades para visualização das transformações que gostariam de ver acontecer.  

No caso de Gleiboing, a equipe da GDT destaca que o Seven Lochs estabeleceu conexões 

entre vilas e comunidades por meio de trilhas, rotas e ciclovias: “as pessoas querem sentir que fazem 

parte de alguma coisa maior”. A conexão não se apresenta apenas pelas rotas e vias, também pela 

troca de utensílios, materiais e informação entre as pessoas, uma vez que se aproximam com um 

propósito comum: “tornar a comunidade um lugar melhor para se viver”. Ela também reconhece a 

importância de parcerias com outras organizações, assim como a participação em conferências e até 

intercâmbio com organizações de outros países para fortalecer as capacidades organizacionais e das 

comunidades. 

4.4.7 Participação  

Depoimentos denotam perspectivas utilitaristas sobre a participação diversa e continuada, que 

se estenda por todo o projeto ou intervenção. Tratando do planejamento territorial participativo, a 

diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC destaca a importância da abordagem de 

placemaking para “fazer com que as pessoas entendam as características físicas do território e as 

mudanças planejadas”. Assim, o exercício participativo parte de “características fixas de design, que 

nós queremos aportar, com base nelas, partimos para a fase participativa de design com a comunidade 

para ver o que pode ser acrescentado a esse desenho”. Fica claro que decisões técnicas são tomadas 

a priori do exercício de planejamento participativo, o qual se restringe a elementos mais superficiais 

do projeto, como “as áreas em que ficarão os bancos, os equipamentos para esporte e entretenimento, 

etc.”. O gestor de desenvolvimento sustentável do GCC afirma: “nós queremos nos cobrir [evitando 

questionamentos e deslegitimação do processo], dando a todos a chance de contribuir, o que torna o 

processo bem mais longo”.  

A participação faz parte também de uma estratégia de responsabilização pelo espaço público 

e suas funcionalidades: “quando as pessoas sentem contribuem para a tomada de decisão e para como 

as coisas são desenvolvidas, sentem-se parte”, aponta o pesquisador especialista em saúde pública.  

A fim de “garantir que a comunidade entenda o que é necessário fazer na área”, a diretora 

destaca a importância da equipe do projeto se colocar fisicamente no local da intervenção para 

explicar, por meio de simulações e conversas, o que e por que será feito. Para o desenho das 

características e elementos abertos à participação social, o método Charrette (Box 2) é mencionado 

por diversos informantes chave. Na mesma linha em que expectativas são criadas por parte das 
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organizações estatutárias em relação aos resultados do processo participativo, emerge uma frustração 

em relação às propostas e demandas das comunidades; por exemplo, as ideias para os espaços verdes. 

Intenciona-se que as “comunidades carentes” sejam conduzidas a “aspirações mais altas”, mas as 

propostas mantêm-se em torno de parquinhos para as crianças e espaços para a produção de alimentos; 

a representante do grupo de amigos do Halfway Community Park dá voz a tais demandas ao colocar 

que as necessidades da comunidade são “um lugar seguro para as crianças brincarem, atividades para 

as crianças e espaços inclusivos, acessíveis com cadeira de rodas”. O gestor de desenvolvimento da 

GCVGNP reflete a respeito desse choque de expectativas: “é razoável esperar que pessoas que 

historicamente não tiveram acesso à infraestrutura ‘básica’ pensem em infraestrutura verde para 

drenagem, ou em corredores verdes conectando parques e áreas de reserva?”.  

 

Box 2. Charrette 
 
Objetivo: construção coletiva de soluções inovadoras para determinado território a partir de 
diversos conhecimentos, experiências e perspectivas.  
 
Dia 1- mapeamento das percepções individuais e desenho da linha de base de entendimento (“de 
onde se parte”) 
Dia 2 – Início do desenho do que se deseja: participantes discutem em grupos e facilitador mapeia 
as questões emergentes e possíveis características das soluções. Trabalha-se com cenários e 
negociam-se entendimentos e ideias comuns.  
Dia 3 – Detalhamento dos principais componentes dos cenários.  
Dia 4 – Trabalho em torno dos projetos emergentes: espaço para todos e todas proporem ideias em 
um fórum aberto. 
As ideias emergentes acolhidas pelo grupo passam a ser consideradas no master plan e a 
organização líder do processo deve garantir que o grupo possa acompanhar o encaminhamento 
dessas ideias.  
 
Equipe envolvida: facilitador, designers e plannners e artistas.  
Artistas são envolvidos para que proponham experiências e novos olhares sobre questões 
complexas possam surgir.  
 
Elementos cruciais:  
- Envolvimento da maior diversidade possível de atores.  
- Facilitação por profissional experiente, capaz de sistematizar e fazer avançar a discussão, assim 
como mediar conflitos.  

“se não houver uma boa facilitação, o evento pode ser dominado por negatividade” (diretor de 
regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals) 

- Criação de ambiente propício à ‘chuva de ideias’ e à experimentação para que haja espaço para 
inovação   
- Uso de diferentes formatos de atividades, incluindo saídas a campo.  

Box 2 
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No entanto, fatores complexos impedem a participação efetiva – de uma diversidade 

representativa de grupos sociais e visões e que seja efetivamente capaz de influenciar as tomadas de 

decisão. A diretora executiva da Sniffer menciona a dificuldade em fazer com que conflitos emerjam 

e, assim, possam ser considerados, tanto entre representantes das comunidades quanto entre 

autoridades públicas, que, escondidos atrás das cenas, não são trazidos para os encontros. Ela 

menciona que relações de competição entre profissionais, departamentos e órgãos influenciam 

significativamente o curso dos projetos (entendidos como processos sociais), mas que não aparecem 

nas oficinas: “entender porque as pessoas não vêm às oficinas requer um grande trabalho por trás das 

cortinas”. Outra barreira aos processos de participação efetiva apontada pela diretora é o paradigma 

do tecnicismo, forte entre gestores públicos e técnicos dos órgãos de governo.  

O componente técnico dos projetos de adaptação e gestão de recursos hídricos serve de 

justificativa para que decisões sejam tomadas à priori ou apesar do processo participativo envolvendo 

comunidades. Sobre um dos eixos do projeto na zona norte de Glasgow, o gerente da MGSDP conta: 

"os parceiros e a Scottish Water junto ao Glasgow City Council já tinham uma ideia clara de como 

usariam os ativos e a infraestrutura para reduzir a inundação, o que seria benéfico para as 

comunidades”. A respeito da experiência do Halfway Community Park, a representante da SHA conta 

que o envolvimento da comunidade, por meio da organização amigos do parque criada ao longo do 

projeto, foi “desafiadora por haver muitos jargões e discussões técnicas”. Na mesma linha, o 

coordenador do projeto Seven Lochs afirma que foram realizados alguns eventos e atividades para 

consultar as comunidades do entorno do parque, mas que não houve o engajamento nas intervenções 

físicas promovidas no âmbito do projeto Green Links, já que “pela natureza do projeto é muito difícil 

engajar as pessoas, não é algo que está nas agendas, e é difícil encontrar ferramentas para fazer as 

conexões entre o tema e as preocupações das pessoas”.  

Do lado da comunidade, a representante do grupo de amigos do Halfway Park elenca os 

elementos incorporados ao parque para reduzir o risco de inundação na área: o jardim de chuva, as 

valas e pequenas lagoas; a sua expectativa é que com o esquema de redução de risco de inundações 

do parque as crianças deixem de se molhar nas poças. Fala sobre o último evento de inundação em 

uma área próxima, de que se lembra. A gerente geral da LS e a coordenadora de projetos do MCG 

avaliam que a lacuna entre as organizações estatutárias e locais deriva da falta de interesse ou de 

habilidade em trabalhar junto e, por isso, “as políticas parecem tão distantes da realidade das 

comunidades [...] as organizações estatutárias precisam trabalhar mais perto das organizações locais 

para que possam ter apoio para implementar suas próprias políticas”. Ainda de acordo com a visão 
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delas, processos participativos, ditos inclusivos, enfrentam barreiras políticas e culturais para que 

alcancem as tomadas de decisão; embora os projetos implementados até então tenham avançado em 

mobilização e engajamento da comunidade - o que se refletiria na organização para a ação, 

participação em iniciativas locais e clareza sobre seus interesses e demandas - faltariam canais para 

que tais interesses e demandas cheguem, de fato, às políticas e investimentos públicos. 

Outra limitação identificada para a participação comunitária representativa é seu alcance, 

segundo as representantes da UR e da FoP, são sempre os mesmos grupos representados. As restrições 

para participação se impõem pela falta de tempo, na forma de custos de deslocamento, e também pela 

falta de interesse. As consultas públicas por meio de documentos abertos a contribuições e oficinas, 

mesmo que amplamente divulgadas, acabam por ficar restritas a um mesmo grupo. Romper esses 

limites requer recursos para táticas ainda mais ativas de envolvimento, como mostra a experiência da 

UR: com o apoio do GICEF a equipe pôde sair para conversar com as pessoas nas ruas, dispor mesas 

e cadeias nos espaços públicos e fazer plantões para cruzar com pessoas com diferentes rotinas. 

A fim de ampliar a participação dos grupos sociais nas atividades e projetos desenvolvidos 

nas comunidades, recorre-se em algumas experiências à linguagem da arte. No Seven Lochs Wetland 

Park artistas, profissionais de educação ambiental e voluntários trabalham com grupos de crianças e 

jovens para definir os temas das trilhas e desenhar a sinalização. O compromisso com o uso e cuidado 

do parque é construído não apenas pelo racional, mas também pelo vínculo emocional com o espaço, 

o ecossistema e as outras pessoas. No mais, organizações dedicadas a envolver artistas em temas 

socioambientais complexos, difíceis de serem comunicados, como a mudança do clima, ganham 

espaço na Escócia. É o caso da Creative Carbon, que conecta gestores públicos a artistas para que, 

juntos, encontrem soluções criativas para desafios enfrentados pela gestão pública. 

A participação acontece por canais informais e formais, sendo que os primeiros são tidos como 

indispensáveis para que os últimos sejam efetivos. Por exemplo, é nas refeições comunitárias, 

promovidas pelo projeto Concrete Gardens em Toryglen, que por volta de 50 pessoas trocam 

informações sobre o que está acontecendo no bairro, inclusive sobre as oportunidades de participação 

formal em inciativas como o desenho do masterplan de expansão da reserva natural, como conta a 

gestora da UR. Em paralelo aos workshops e conversas estruturadas para a elaboração do plano, a 

equipe da UR coleta percepções e contribuições durante as atividades comunitárias. Assim, mais que 

os processos participativos formais, o que propicia que a diversidade de vozes seja ouvida são as 

relações construídas a partir da frequência de interações: atividades semanais e trabalho voluntário. 

Fator que ganha ainda mais importância no contexto em que a valorização e institucionalização da 
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participação resultam no excesso de consultas à população – cada projeto em fase de desenho, 

implementação ou monitoramento em uma mesma área da cidade significa uma nova leva de 

formulários, oficinas e reuniões em que as pessoas são convidadas a contar o que pensam. Como diz 

a diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC, é comum se deparar com falas como: “eu adoraria 

te contar o que penso, mas eu não tenho tempo algum para preencher mais um formulário”.  

Considerando um primeiro nível de participação como o das consultas para coletar 

contribuições a partir de um documento ou projeto já desenhado, no outro extremo da régua encontra-

se a institucionalização da participação comunitária na governança dos empreendimentos, 

exemplificada pela experiência na Claypits Natural Reserve, um dos territórios cobertos pelo 

programa de regeneração na zona norte de Glasgow “em que a comunidade esteve no coração do 

processo, com dois representantes integrados ao comitê gestor do projeto”, como relata a diretora de 

estratégia e projetos espaciais do GCC. O diretor executivo da CSGNT afirma que “houve desafios 

tentando descobrir como esse relacionamento [entre organizações de diferentes setores e comunidade] 

poderia ser organizado e constituído; deveria existir contrato entre as partes, a comunidade deveria 

ter um plano de gerenciamento elaborado e assinado?”.  

Mesmo o projeto na zona norte de Glasgow, reconhecido como ‘projeto modelo’ de 

participação social e regeneração urbana, vivia desencontros de expectativas e linguagens entre as 

partes envolvidas, como conta o gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH:  
O trabalho com o grupo comunitário em questão não tem sido um modelo indolor, 
demorou muito tempo e houve momentos em que os dois lados pareciam estar se 
perguntando coisas impossíveis, então é necessário um contínuo processo de 
negociação, de acerto de discursos antes que possamos dizer, ok, desculpe, agora 
entendo por que isso não é apropriado. 

  

No projeto Weathering Change, as comunidades mostraram-se muito diversas, tanto entre si, 

quanto entre os grupos sociais que a compõem. Há uma simplificação dessa complexidade entre os 

planejadores e gestores públicos, como reflete o gestor de energia da cidade: “há diferentes níveis de 

renda e diferentes backgrounds, como trabalhar com essa diversidade nos processos de gestão?”. Esse 

outro diverso, complexo e desconhecido ganha contornos de uma massa única: ‘as comunidades’. 

A diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC relata que as interações com a 

comunidade são mais fáceis quando ela está organizada. O esforço de engajamento em geral fica a 

cargo dos parceiros de implementação que usam metodologias participativas para envolver os grupos 

sociais locais na fase de planejamento. No programa de regeneração na zona norte da cidade, o fato 

de um dos projetos ter nascido de uma demanda das comunidades e organizações de base comunitária 
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tornou o processo de mobilização e engajamento diferente: as organizações de base comunitária já 

tinham seus processos participativos estabelecidos e de nenhuma forma a participação poderia se 

limitar a consultas e oficinas, já que se tratava de um projeto autoral, como conta a diretora da FoP.  

Nos projetos de regeneração urbana então em curso, a participação vinha sendo trabalhada 

desde o início do planejamento, percorrendo o processo de desenvolvimento e das obras no terreno, 

por meio de atividades diversas. Atividades realizadas ao longo de dias seguidos no espaço onde a 

intervenção acontecerá servem para levantar percepções de quem não participaria de consultas com 

base em documentos e principalmente para explicar motivações, objetivos e funcionamento dos 

principais componentes do projeto. Segundo a gerente sênior de gestão de riscos de inundação do 

GCC, essa abordagem direta é fundamental para que sistemas de redução de risco de inundação sejam 

compreendidos pela população local, em especial quando envolvem corpos d`água abertos, bacias, 

lagoas ou valas, frente aos quais é corriqueiro que haja alguma resistência.  

No Halfway Community Park, na zona sul de Glasgow, uma especialista em engajamento e 

participação comunitária liderou o projeto por parte da SHA. Ela conta que é um processo muito 

diferente dos de praxe realizados pelas organizações estatuárias a fim de obter a aprovação dos planos: 

nesse caso, as prioridades foram definidas junto à comunidade, em oficinas e conversas nas vias 

públicas e no próprio terreno onde o parque seria desenvolvido. No entanto, organizações de base 

comunitária, como a UR e Hatton Gardens, por exemplo, tiveram participação limitada e o plano, 

segundo a gestora de iniciativas comunitárias da SHA é que uma delas seja contratada para cuidar de 

uma horta quando o parque estiver pronto. Ainda segundo ela, o baixo envolvimento dessas 

organizações é reflexo da redução dos espaços verdes no projeto, resultado da insuficiência de 

recursos. Durante as obras, enxerga que o papel da associação é manter a comunidade informada, e 

não deixar que a conexão entre as pessoas se perca, realizando ao menos um evento por mês. 

Especialmente porque, nas palavras da gestora, “as pessoas estão pagando para ver, e perguntam um 

monte de ‘quandos’”. Nessa fase de execução do projeto, a associação apoiou a formação do grupo 

de amigos do parque – organização que reúne moradores do entorno do parque comprometidos com 

o cuidado do parque junto ao GCC, representantes do conselho local (membros eleitos pela 

comunidade) e por vezes de outras organizações estatutárias localmente relevantes. 

Quando questionada sobre os aprendizados promovidos pelo processo coletivo, a gerente 

entende ser cedo para auferir, já que mudanças de comportamento serão necessárias quando o parque 

estiver em uso. 
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4.4.7.1 Empoderamento  

O coordenador do projeto Seven Lochs diferencia participação de engajamento: enquanto a 

participação aconteceria quando há oportunidade de as partes influenciarem as tomadas de decisão, 

seja por meio de consultas pontuais ou representação em instâncias de deliberação, o engajamento 

visaria estabelecer conexões dos grupos e indivíduos com o tema ou problema, a fim de despertar o 

interesse e obter colaboração. O trabalho voluntário das comunidades na limpeza e revitalização das 

áreas de peatlands no parque Seven Lochs é entendido como um vetor de conscientização sobre o 

bioma, as espécies protegidas e a contribuição da área na redução dos impactos da mudança do clima, 

e, consequentemente, de engajamento. Espera-se que o desdobramento seja a colaboração com a 

manutenção do parque e das áreas de preservação, como conta o coordenador do projeto: “assim cria-

se o sentimento de propriedade e pertencimento, então, embora não tenhamos consultado as pessoas 

sobre o que elas querem, estamos engajando e envolvendo-as na entrega, na realização”. 

Enquanto o Community Empowerment Act tornou obrigação o envolvimento comunitário nos 

projetos locais e os diferentes gestores do GCC se refiram a ele como norteador das agendas e ações 

nos territórios, há uma falta de clareza sobre como cumpri-lo. A diretora da GDT explica que a 

concretização do empoderamento comunitário depende de as autoridades locais reconhecerem que 

organizações e grupos comunitários são capazes de entregar serviços e projetos e, além disso, de 

aceitarem a descentralização de agendas que representam parte significativa do orçamento e das 

responsabilidades das organizações estatutárias. Ainda segundo a diretora, as agendas em que houve 

maior avanço nesse sentido são saúde e assistência social, impulsionado pelo fato dos city councils 

não possuírem o orçamento necessário para responder às necessidades, também pelo entendimento, 

por parta dos gestores públicos de que quando se trata de mudança de comportamento, boas ideias 

não funcionam se não houver adesão dos cidadãos.  

Na experiência da GDT, os conselheiros locais são próximos, apoiam o fortalecimento da 

organização, mas está presente o conflito por manutenção de poder e controle sobre as decisões. A 

voluntária e ativista da TCVC reforça a percepção de que os conselheiros “não querem perder poder”, 

poder de influência sobre as comunidades e de representação delas junto ao city council. Ela 

complementa dizendo que nas comunidades em que atua, na zona norte de Glasgow, não é possível 

falar em “engajamento efetivo da comunidade e de participação nas decisões”, apesar do GCC ser 

tido como um dos mais “progressistas” da Escócia. Seu entendimento é de que os processos de 

consulta foram de fato expandidos, tanto em relação às etapas dos projetos, quanto em quantidade, 

mas seguem uma trajetória top-down e pró-forma, isso é, sem que as contribuições das comunidades 
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interfiram em aspectos estruturais dos projetos. Percebendo isso, grupos sociais estariam desistindo 

de participar, sabendo que seus interesses genuínos não terão espaço nos empreendimentos.  

O gestor de energia da cidade entende que o empoderamento passa por entregar bens a serem 

geridos e decisões, que interferem nos modos e qualidade de vida, a serem tomadas pelas 

comunidades, mas ressalta o risco implicado: “devemos dar às comunidades a propriedade das 

decisões e entregar bens para gerenciarem, se elas quiserem e se tiverem capacidade, mas esse é um 

grande risco para nós, porque estamos dizendo que queremos fazer isso, mas se falhar, serão muitos 

os problemas”. 

O projeto Weathering Change é mencionado nas entrevistas por ter aberto um canal direto 

entre GCC, parceiros e comunidades na zona norte da cidade. Canal esse diferente dos constituídos 

nos projetos de regeneração urbana pelo fato de as organizações responsáveis pelo projeto terem 

chegado às comunidades sem objetivos definidos e ações pré-desenhadas. Como conta o diretor 

executivo da CSGNT, os parceiros aprenderam com o a equipe do programa Adaptation Scotland a 

usar uma série de ferramentas para identificar, junto à comunidade, as mudanças e ações que são 

importantes para a população. Nas palavras do gestor de energia da cidade, um projeto assim demanda 

mudanças culturais tanto do lado do GCC – na forma de se relacionar e, especialmente, escutar as 

pessoas – quanto das comunidades:  
Você dá voz às pessoas e garante que as pessoas sejam capacitadas para fazer as 
coisas de maneira diferente, e você as reúne de uma maneira que compartilha 
recursos e essa é uma maneira mais inteligente de trabalhar [...], mas muitas vezes 
temos medo de fazer isso, porque é uma abordagem diferente do que estamos 
acostumados culturalmente. 

 
O engajamento das organizações de base comunitária foi entendido como crucial para que o 

trabalho desenvolvido no âmbito do Weathering Change pudesse ter continuidade depois. Essas 

organizações formaram a ponte entre as instituições responsáveis pelo projeto e as comunidades.  Um 

dos aprendizados gerados foi sobre as múltiplas e relevantes ações que já estavam em curso nos 

territórios sob a liderança das organizações de base comunitária. No entanto, essas ações eram 

fragmentadas, tanto entre si, quanto no tempo, por dependerem de recursos para projetos e por 

questões estruturais que não podem ser resolvidas apenas no nível do território e pelas organizações 

locais, como a propriedade privada de terrenos abandonados, sem uso há anos. 
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4.5 Projetos de regeneração urbana: o fenômeno de convergência nos territórios 

Os projetos de regeneração urbana acontecem há décadas em Glasgow. Inicialmente, foram 

movidos pelo objetivo de restaurar a atividade econômica e trazer investimento privado para lugares 

praticamente abandonados após o processo de desindustrialização pelo qual a cidade passou na 

década de 1980. Outros objetivos foram, ao longo do tempo, incorporados a esses projetos, alterando 

as intervenções e a forma por meio das quais são desenhadas e executadas.  

A partir da década de 2010, três elementos vinham se ampliando nos projetos de regeneração: 

(i) SbN, de espaços verdes à IVA - promovidas em especial pela GCVGNP, essas soluções ganhavam 

força diante da restrição orçamentária do governo local e do limite de capacidade alcançado pelo 

sistema de drenagem e esgoto da cidade; (ii) abordagem holística sobre o território – defendida por 

organizações sociais que atuam nos temas mudança do clima, gestão de recursos hídricos e 

biodiversidade, e gradualmente incorporada no GCC e em organizações estatutárias à medida em que 

buscavam alcançar as conexões, não apenas dos temas, mas também dos aspectos físicos e sociais 

das intervenções em um mesmo território; e (iii) participação ‘integral’, isso é, dos diferentes grupos 

sociais que vivem e conformam determinado território, ao longo de todo o projeto, do planejamento 

ao monitoramento e avaliação das intervenções – prática entendida como necessária para que a 

abordagem holística possa realmente se dar e para que a regeneração abarque as facetas social-

ambiental-política-econômica dos territórios.  

O gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SHN entende que 

regeneração urbana é um processo interdisciplinar de longo prazo. O especialista em saúde pública 

define projetos de regeneração como iniciativas de longo prazo que envolvem intervenções físicas e 

sociais via esforços massivos, de um grupo de organizações com atuações complementares, em áreas 

em situações de privação. Um programa nacional de regeneração de 10 anos propiciou que 20 áreas 

de Glasgow fossem priorizadas. As áreas que recebem investimento são definidas, como conta o 

gerente da MGSDP, com base nas análises de risco de inundação desenvolvidas pela SEPA para toda 

a Escócia desde 2014 73 . A partir delas o GCC elabora os planos de gerenciamento das águas 

superficiais, que delimitam as áreas com maior risco de inundação e as opções de ação. A fase 

seguinte é de desenho do projeto detalhado, junto com parceiros, para as áreas prioritárias. Glasgow 

lidera esse movimento na Escócia.  

 
73  As análises de risco foram traduzidas em estratégias de gestão de risco de inundação (Flood Risk Management 
Strategies) para os 14 Local Plan Districts, que são organizados com base na localização de bacias hidrográficas e áreas 
costeiras e cruzam as fronteiras institucionais e administrativas (SEPA, 2015). A primeira série das estratégias foi 
publicada em 2016 e as versões atualizadas estavam previstas para 2021.  
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Os programas e projetos necessariamente mobilizam diferentes agendas públicas, integradas 

no CDP, sendo moradia, drenagem e esgotamento, saúde e geração de emprego e renda as que mais 

apareceram nas entrevistas e documentos de políticas e instrumentos visitados. A diversidade de 

departamentos e organizações envolvidos ao mesmo tempo em que é necessária, na opinião da 

diretora de estratégia e projetos espaciais implica o desafio de equilibrar múltiplos objetivos e visões 

ao longo do projeto.  

Entre os diferentes territórios prioritários há elementos comuns aos projetos: a construção ou 

reconstrução de conjuntos habitacionais a fim de ‘repovoar’ determinadas áreas da cidade ou 

melhorar as condições de moradia; a partir das necessidades de habitação, e considerando cenários 

climáticos, a ampliação da capacidade do sistema de drenagem e esgoto, com a integração de IVA à 

infraestrutura já existente e em construção; e a conexão entre zonas da cidade e comunidades, também 

dos ecossistemas, por meio de corredores verdes e rotas de transporte ativo. Nas palavras da diretora 

de estratégias e projetos espaciais, o papel do GCC é de “destravar e impulsionar o desenvolvimento 

desses locais”.  

O ‘ciclo da regeneração’ é resumido pelo gerente da MGSDP ao explicar como as agendas de 

redução de riscos de inundação, desenvolvimento econômico e mudança do clima estão combinadas:  
[...] construir mais casas, que são muito necessárias, regenerar os terrenos 
abandonados no norte de Glasgow, construir mais casas que depois pagam as taxas 
anuais à Scottish Water, precisam dos serviços de água e esgoto, que são melhorados 
e também são oferecidos a empresas com maior capacidade, então a regeneração e o 
desenvolvimento são benéficos para todas as partes.  

 
Com destinação de somas significativas de recursos, públicos e privados, para as ações e 

intervenções compreendidas no ‘guarda-chuva’ da regeneração urbana, conformou-se um 

ecossistema de atores, incluindo empresas privadas especializadas em apoiar o planejamento, 

contratar e coordenar atores e até ‘incubar’ negócios sociais a fim de aquecer a economia local, como 

conta a gestora do projeto Glasgow Canal Co-op, parte do programa Canal and North Gateway.  

Considerando que as SbN alcançavam os territórios de Glasgow principalmente por meio 

desses projetos, a gerente da MGSDP destaca quatro áreas em que intervenções combinavam obras 

infraestruturais tradicionais, infraestrutura verde e espaços verdes: na zona sul da cidade, o projeto 

foi financiado pelo GIF e envolveu a construção de um parque urbano em lugar de um antigo campo 

de golfe desativado; o projeto Greater Easterhouse Green Infrastructure Project, voltado a 

implementar o Plano de Gestão de Água Superficial por meio da criação de dois corredores verdes 

conectando a área ao Seven Lochs Wetland Park, e da abertura e restauração de cursos d’água; em 

Hillington, onde foram criados o Halfway Park e o Pennaly Park e priorizadas três áreas de 
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propriedade da SHA para que sejam conectadas; e no norte da cidade, o Canal and North Gateway 

Project, também financiado pelo GIF, que envolve a criação de um canal inteligente para gestão da 

água, a gestão da Claypits Natural Reserve e a revitalização do entorno do canal.  Foi citado também, 

pela gestora de riscos de inundações do GCC, o Queensland Park, em que o foco da intervenção é 

redução de risco de inundações, sem garantia ainda, naquele momento, se haveria recursos para 

espaços verdes e áreas de interação social.  

Múltiplas narrativas surgem em torno desses projetos que se multiplicam ao largo da cidade 

e funcionam como vetores para que diretrizes de diferentes peças de políticas públicas – incluindo a 

ORG, o Community Emporwerment Act e o Placemaking Framework – alcancem os territórios. 

Destacam-se as seguintes:  

• A intenção de que as áreas que mais sofreram com o processo de desindustrialização recebam 

novos fluxos de investimentos e novos ciclos econômicos sejam disparados: presente na fala 

da gestora de risco de inundação do GCC, “assim, esperamos atrair investimentos internos 

para essas áreas também”. Outros atores esperam que as áreas passem por uma nova 

industrialização a partir de ativos que foram a base para a onda anterior de industrialização, 

como o píer em Hillington.  

• O retrato das áreas prioritárias como abandonadas e vazias de vida social (“não há nada lá”) 

e o duplo propósito dos projetos de (i) reduzir o risco de inundação por meio de obras 

estruturais, como de aumento da capacidade do sistema de esgotamento sanitário, e de 

infraestrutura verde, como a construção de parques lineares e de (ii) oferecer áreas de 

recreação e conectar as comunidades do entorno. Assim a ‘regeneração’ é pensada em dois 

níveis, o da gestão dos recursos hídricos – especialmente superficial – e a transformação 

visível do espaço, “tornando-o mais bonito”.  

• A compreensão de que a essência desses projetos é o placemaking, capaz de mudar as relações 

das pessoas com o lugar; trata-se, portanto, da regeneração social que passa pela estrutura 

física como meio para construir novos usos e experiências e, assim, relações: “você sabe, os 

sentimentos deles sobre o lugar são muito melhores após a regeneração”, diz o pesquisador 

especialista em saúde pública.  

• A visão, por parte de representantes de organizações de base comunitária, de que esses 

projetos promovem aproximação e articulação entre organizações atuantes na mesma zona da 

cidade, dado o montante de recursos investido e a diversidade de atividades envolvida, 
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propiciando, assim, entendimentos sobre o contexto e o desenho de estratégias coordenadas 

de atuação e mais amplas que as usuais.  

A incorporação de alguns desses aspectos às intervenções voltadas a regeneração urbana 

datava, no momento da pesquisa, por volta de cinco anos antes segundo a gestora de projetos da UR. 

A valorização da biodiversidade, preocupação com a permeabilidade do solo, criação de rotas e 

estrutura para mobilidade ativa e promoção da sociabilização são aspectos destacados por ela. A 

gestora conta sobre um empreendimento residencial em desenvolvimento em Toryglen, cujo projeto 

fora desenhado alguns anos antes: “desde então a concepção desses empreendimentos mudou muito 

e agora estamos trabalhando no retrofit de algo que ainda está em construção”.   

A adaptação à mudança do clima significa, no contexto desses projetos, analisar os eventos 

climáticos presentes e futuros (projetados) para a localidade e os potenciais impactos derivados, e, a 

partir daí, desenhar características e elementos, estruturais e acessórios, capazes de reduzir a 

vulnerabilidade de pessoas, organizações, ativos e biodiversidade frente aos eventos considerados.  

As soluções técnicas adotadas em cada projeto variam de acordo com as características 

geográficas, desafios enfrentados e ameaças futuras, mas no geral elas envolvem a criação de lagoas 

e bacias interligadas a um corpo d’água existente, em um sistema de água superficial capaz de reduzir 

a vazão em caso de tempestades ou chuvas prolongadas, assim como de armazenar mais água em 

períodos longos sem chuva. Dois desafios comumente enfrentados são a contaminação do solo, que 

encarece e alonga o projeto, quando não inviabiliza a intervenção, e a resistência encontrada junto a 

algumas comunidades em relação aos corpos d’água abertos, por exemplo por entenderem que 

implicam riscos para crianças e idosos. Essas duas dificuldades fizeram parte do projeto do 

Barrowfield Community Park.  

Parte-se da premissa de que ‘as comunidades’ são favoráveis às intervenções que chegam via 

projetos liderados por organizações estatutárias por serem áreas que ficaram economicamente 

estagnadas após o processo de desindustrialização. “São áreas abandonadas, com terrenos sem uso, 

carentes de gestão pública, em que as comunidades têm grande interesse em ter alguma coisa 

acontecendo, elas querem que essas localidades sejam desenvolvidas”, na visão do coordenador do 

projeto Seven Lochs sobre as intervenções planejadas para a zona nordeste de Glasgow no âmbito do 

projeto Green Link. Por essa lógica, não seria necessário engajar tais comunidades nas agendas de 

adaptação e SbN, trata-se apenas de embutir essas questões na almejada “regeneração”.  

O coordenador do projeto Seven Lochs adiciona que as comunidades abrangidas na área do 

parque estão entre aquelas em situação de maior privação de Glasgow, residem em “habitações de 
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baixa qualidade” e ansiavam por novas construções trariam residências melhores e em condições 

acessíveis. Enquanto isso, a GVCGN, junto aos city councils, vislumbrou a oportunidade de “fazer 

as coisas de um jeito diferente e incluir um monte de infraestrutura verde no empreendimento 

habitacional, conectando com o ecossistema, de forma que as intervenções também se enquadrem na 

adaptação à mudança do clima frente à projeção de aumento no volume de chuva para essa área”.  

Na experiência do Halfway Park, o tema mudança do clima foi introduzido no projeto pelo 

GCC. Na prática significa que cenários climáticos foram considerados para se prever o volume de 

água, estimar o fluxo e desenhar as estruturas de estoque e drenagem de água no masterplan. Reduzir 

vulnerabilidade não estava entre os principais objetivos do projeto, mas foi ganhando importância nas 

discussões e atividades de participação e engajamento. Segundo o gestor de projetos e financiamento 

da SNH, a mudança do clima foi considerada apenas no plano de drenagem para a área, não foi 

incorporada às demais análises e componentes do projeto – como materiais e especificações técnicas 

das habitações, por exemplo. Foi para adequar o projeto às diferentes possíveis fontes de 

financiamento que o projeto teve seu componente de adaptação à mudança do clima fortalecido. A 

gestora de iniciativas comunitárias da SHA esclarece que os espaços verdes já faziam parte do projeto 

da associação, mas pensados para prover oportunidade de entretenimento, lugar para as crianças 

brincarem, e para remover os carros da área que se tornaria restrita a pedestres:  
[...] apenas isso, não vinham acompanhados de todos os outros sentidos que vêm 
junto [...], o City Council trouxe as questões de inundação e mudança do clima de 
muitas formas diferentes e é ótimo que o projeto tique todas essas caixinhas, mas 
para nós é simplesmente uma questão de obter recursos suficientes para entregar o 
projeto completo. Assim parece que nós não damos importância à prevenção de 
inundação, etc., mas nós absolutamente damos, e estamos dando sequência ao 
trabalho em outros projetos que temos, os quais se relacionam à prevenção de 
inundações. 

 

A ampla gama de objetivos abarcada pelas iniciativas de regeneração traduz-se em diferentes 

possíveis grupos de indicadores para o monitoramento e a avaliação desses projetos. O que é um 

projeto de regeneração bem-sucedido? A gestora sênior de riscos de inundação do GCC reflete sobre 

essa questão e entende que poderia ser simplesmente reduzir a área de risco e o número de eventos 

de inundação, mas “o sucesso será que as pessoas realmente usem essas áreas, que no momento não 

são usadas por uma única pessoa, que gostem de estar nesses espaços, [...] que as pessoas usem de 

diferentes formas, para caminhadas, por exemplo, sem medo. Então acho que será um sucesso para 

nós.” 
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4.5.1 Dois projetos de regeneração: Canal and North Gateway e Barrowfield  

Considerando a importância dos projetos de regeneração urbana no processo de transformação 

e ressignificação do sistema sociotécnico de Glasgow, foram escolhidos dois deles para uma 

investigação mais profunda sobre como chegaram ao nível do território e promoveram 

transformações e ou a manutenção das relações entre organizações e grupos sociais e das 

comunidades com os espaços, equipamentos e paisagens urbanas.  

Foram escolhidos dois projetos considerados emblemáticos, um na história da regeneração 

em Glasgow - o Barrowfield Community Park -, outro tido como o maior projeto de regeneração até 

então na cidade, em termos de amplitude geográfica e de quantidade de ações e atores abarcados – o 

Canal and North Gateway, então em desenvolvimento na zona norte de Glasgow. Barrowfield marcou 

a transição da regeneração centrada nos aspectos físicos dos lugares para a incorporação de objetivos 

sociais.  

Como conta a gestora de serviços de regeneração da West of Scotland Housing Association 

(WSHA), “houve uma quantidade massiva de projetos de regeneração urbana em Glasgow que 

contemplaram principalmente a regeneração física e estrutural, atendendo a critérios dos 

Commonwealth Games”. A partir dessas intervenções, surgiu a discussão sobre legado: “todo o tipo 

de regeneração que foi implementado para os jogos e sem discussão sobre os impactos de longo prazo 

para as comunidades, elas reclamam da falta de legado para elas”. A colocação da gestora remete à 

dificuldade de acesso e usufruto dos equipamentos criados por parte grupos sociais em situações de 

vulnerabilidade, seja porque os preços de produtos e das propriedades ficaram mais altos, seja porque 

a infraestrutura não foi pensada para eles, mas sim para as pessoas que frequentariam os jogos: “foram 

criadas instalações fantásticas, inacessíveis para as comunidades”, nas palavras do arquiteto associado 

da ERZ.  

Barrowfield fez parte desse conjunto de projetos motivados pelos Commonwealth Games, 

mas trouxe à baila os aspectos sociais das intervenções, trabalhados em grande parte por meio de 

atividades de participação e engajamento da comunidade local na etapa de planejamento. Portanto, é 

um projeto que marca o movimento de aproximação em relação às comunidades e que culmina na 

compreensão de cidadãos, grupos sociais e organizações de base comunitária como atores centrais, e 

com papel ativo, no processo de regeneração urbana. O projeto Canal and North Gateway é estandarte 

desse movimento: combina iniciativas que nascem nas comunidades a necessidades vislumbradas 

pelo GCC para a área (nos movimentos bottom-up e top-down); considera não apenas a participação 

no planejamento, também a dinâmica social em torno dos equipamentos físicos como elemento 
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crucial no pós-intervenção, para que os objetivos do projeto sejam alcançados; e, levando isso em 

consideração, inclui o desenho de um arranjo de governança multiator e multinível como um dos 

eixos do projeto. 

A investigação desses dois projetos conformou o segundo bloco coleta de dados. Os seguintes 

atores-chave entrevistados estão apresentados no Quadro 7, no ‘Capítulo 3. Abordagem 

Metodológica’. 

4.5.1.1 Barrowfield Community Park  

Barrowfield já foi a terceira comunidade em pior situação de privação na Escócia com base 

na combinação de “exclusão social, problemas de saúde, desemprego intergeracional e violência 

urbana”, como conta a gestora de regulação e desenvolvimento da Forestry Commission Scotland 

(FCS). Localizada na área de Camlachie, zona leste central, a comunidade está a aproximadamente 

três quilômetros do centro. As Figuras 25 e 26 mostram a localidade de Barrowfield em 2014, ano 

dos Commonwealth Games em Glasgow.  

O projeto de regeneração surge no contexto dos Commonwealth Games a partir do diagnóstico 

estratégico ambiental conduzido pelo GCC para os jogos, o qual, segundo a diretora de estratégia e 

projetos espaciais, evidenciou que enquanto ganhos estavam sendo gerados para a cidade como um 

todo, pequena era a contribuição para a “regeneração ambiental” das localidades em que os jogos 

aconteceriam. A partir desse entendimento, o GCC desenhou um projeto então chamado Espaços 

Verdes Multifuncionais, cuja primeira ação foi levantar e cruzar uma série de dados ambientais, como 

as redes de habitats, zonas de inundação e alagamento e rede hidrológica da cidade, e identificar três 

áreas da cidade como hotspots. Nessas áreas, aplicou-se a “abordagem de planejamento ambiental” 

(environmental master planning approach) para compreender os benefícios que um esforço de 

 
Figura 25 e Figura 26. Fotos de Camlachie em 2014 
Fonte: ERZ, Integrated Green Infraestructure  
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“restauração ambiental” poderia proporcionar. A Figura 27 representa os elementos considerados no 

projeto então desenhado: gestão da água, redes de habitats, redes de acesso à área e conexão entre 

espaços verdes abertos. Além de Camlachie, as outras localidades abarcadas no projeto foram 

Castlemilk, no extremo Sul de Glasgow, e Sand Hill Park, no extremo leste. Em Camlachie a questão 

era menos a redução de risco de alagamento, já que a área não era um das com maior risco da cidade, 

e mais a melhoria da saúde e bem-estar da população e o aumento da atratividade da área para 

investimentos.  

A diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC conta que em 2014 “todos os olhos 

estavam voltados a Camlachie” pela de privação social e pela importância do local para as atividades 

previstas para os jogos. A comunidade havia passado na década de 1990 por um amplo projeto de 

regeneração das casas, quando essa era a área de maior privação social da Escócia, como conta a 

diretora: “passaram por uma total demolição e redesenvolvimento”. Mesmo assim, em 2013, a área 

ainda estava em terceiro lugar em relação aos piores indicadores sociais do país, o que, segundo a 

 
Figura 27. Elementos considerados no projeto base para regeneração em Camlachie (Barrowfield) 
Fonte: ERZ, Integrated Green Infraestructure (s/d)  
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diretora, serviu para confirmar que “processos de regeneração centrados em moradias não são a 

resposta”.  

O projeto Espaços Verdes Multifuncionais dedicou-se então ao “retrofitting de conexões 

verdes no bairro” como oportunidade de “desenvolver” a área a tempo dos Commonwealth Games. 

Na visão da gestora de serviços de regeneração da WSHA a iminência dos jogos trouxe a 

oportunidade de trabalhar demandas locais de longa data, como dar algum destino aos terrenos 

baldios. Ela conta que foram três os locais prioritários das intervenções: a área em que seriam 

construídas casas populares – por onde a intervenção começou -, o estacionamento de ônibus do 

estádio de futebol – em que as obras duraram dois anos e meio -, e os terrenos baldios, transformados 

em espaços verde e de lazer. O terreno do estacionamento era propriedade particular, teve que ser 

comprada para o desenvolvimento do projeto, e o estava contaminado, portanto um plano de 

remediação foi incorporado ao projeto.  

As obras de criação do parque contaram com recursos do Central Scotland Green Network 

Fund (CSGNF), começaram um ano antes dos Commonwealth Games e terminaram três anos depois, 

no entanto o projeto de regeneração foi pensado para 20 anos e sua última etapa de regeneração física 

estava próxima ao fim no período da pesquisa: um terreno privado bem em frente ao escritório da 

WSHA estava recebendo nova infraestrutura com base no masterplan desenhado sete anos antes. A 

gestora de serviços de regeneração da WSHA reconhece, no entanto, que o processo de regeneração 

social deveria seguir muito mais anos adiante, indicando o entendimento de “regeneração como um 

conceito ancorado em dois pilares, o físico e o social”.   

Dois foram os objetivos centrais traduzidos no masterplan do parque: o estabelecimento de 

um novo acordo social pela comunidade, pautado pela convivência no espaço público; e a criação de 

um sistema de drenagem para prevenção de alagamentos. A gestora de serviços de regeneração da 

WSHA conta que os parceiros envolvidos na governança consideraram a mudança do clima a partir 

da preocupação com a mudança no regime de chuvas e aumento do risco de alagamento, questão que 

foi incorporada ao desenho do sistema de drenagem por meio de infraestrutura verde. O sistema de 

drenagem planejado consistia em duas valas laterais e uma central, que correria no meio do parque, 

e seria conectada ao sistema de drenagem e esgoto da Scottish Water. No entanto, a conexão não 

aconteceu porque implicaria que as obras seguissem em andamento durante o evento esportivo. As 

Figuras 28 e 29 mostram o draft do projeto desenhado pela ERZ, escritório de arquitetura, para ser 

apresentado em uma oficina com a comunidade local. 
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Foram três as fases do projeto: desenho e redesenho; abordagens participativas e engajamento; 

e execução do projeto e formação da associação comunitária.  

 

Governança 

A governança do projeto foi formada por um conselho diretor e um comitê gestor. 

Compunham o comitê gestor: WSHA, GCC, FCS, CSGN, Scottish Water, Green Glasgow 

Partnership e ERZ. Importa considerar que cada organização envolvida no comitê gestor mobilizou-

se por um aspecto ou objetivo do projeto, da promoção de espaços verdes, saúde e bem-estar à 

realização bem-sucedida dos Commonwealth Games. A WHA foi responsável pela ponte entre 

organizações estatutárias e a comunidade. A ERZ teve uma atuação mais ampla do que desenhar o 

projeto e refletir nele as demandas do comitê gestor e, depois, da comunidade; como pondera a 

diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC, a equipe da empresa gerenciou toda a realização 

do projeto, acompanhando o trabalho de cada contratado para empreender a obra a fim de garantir 

que todos os detalhes fossem entregues exatamente como planejados. A partir de um primeiro 

desenho do masterplan, organizações locais e cidadãos foram envolvidos em seis etapas de consulta 

e engajamento.  

A gestora de regulação e desenvolvimento da FCS, que foi responsável pela gestão dos 

recursos do projeto, conta que o esforço de engajamento consistiu em “bater na porta de cada casa e 

do conselho comunitário” mostrando a planta do projeto, explicando o que estava planejado e pedindo 

as opiniões. As áreas de convivência e lazer foram desenhadas junto a representantes da comunidade, 

em atividades na própria área, como sessões de leitura do masterplan. Nessas sessões foram pensadas 

as pistas de caminhada, as áreas verdes e o parquinho, criados uma pista de skate, um “espaço 

 
Figura 28 e Figura 29. Draft do design da área produzido pela ERZ para uma oficina com a 
comunidade 
Fonte: Wilde, 2013 (Glasgow 2014, Multi-purpose Greenspace Project – Camlachie Consultation Report) 
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aventura” e uma brinquedoteca, além de discutida a proposta de um monte74, “no qual seria possível 

subir, sentar e ver a cidade”, como conta a gestora de serviços de regeneração da WSHA.  

O gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH ressalta que a 

construção da governança do projeto absorveu muita energia no começo, e que a equipe jurídica levou 

um tempo considerável para chegar ao instrumento legal para consolidá-la: foram dois anos de 

discussão do memorando de entendimento e do regulamento de manutenção. A preocupação era que 

as responsabilidades estivessem claras, pautadas por documentos estatutários. O papel do GCC foi 

destacado por três das pessoas entrevistadas como fundamental para conferir legitimidade, captar 

recursos e conectar o projeto às atuações e responsabilidades de organizações estatutárias. 

A gestora de serviços de regeneração da WSHA aponta que elemento crítico para que a 

governança coletiva funcionasse foi a comunicação frequente, “por meio de todos os canais possíveis, 

e-mail, telefone, mensagens, garantindo que todas as partes estivessem informadas em tempo real do 

que acontecia no terreno”, além das reuniões regulares do projeto, com diferentes focos de acordo em 

a fase específica. A organização e facilitação das reuniões entre os membros do comitê gestor ficaram 

a cargo da WSHA, com contribuição do time de design, que levava os aspectos técnicos do projeto 

para apreciação. 

O projeto contou com sete financiadores em diferentes momentos do desenvolvimento – 

incluindo o orçamento público local destinado às moradias sociais -, o que denota os esforços 

contínuos de captação, necessários à medida que o plano inicial foi sendo modificado. Esforços esses 

que acabaram por servir de referência para os projetos e programas que vieram na sequência, adotando 

o modelo de gestão multiator. Tal número de financiadores, por outro lado, implicou negociações 

sobre os objetivos do projeto e condições prioritárias para cada fonte de recursos, e renegociações a 

cada mudança proposta no projeto original, como relata a diretora de estratégia e projetos espaciais 

do GCC.  

Papel importante foi desempenhado pelas MGSDP, Green Glasgow e CSGN, por meio das 

reuniões do grupo técnico. Segundo o arquiteto associado da ERZ as parcerias aportaram referências 

e comunicaram o projeto em escala regional e nacional. Outro parceiro cujo papel foi exaltado pelo 

entrevistado é o dos engenheiros, que teriam trazido às disputas de visões “elementos técnicos”. 

Ainda segundo ele, foram desenhadas diversas opções de design do espaço e entre os pontos de 

 
74 O monte foi proposto desde o primeiro masterplan e foi um dos principais pontos de conflito entre o comitê gestor do 
projeto e a comunidade, como será retomado mais à frente.  
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conflito, o arquiteto destaca o uso de um dos terrenos baldios que um grupo da comunidade estava 

utilizando para uma iniciativa local.  

Infraestrutura verde 

Embora foco prioritário do principal financiador do projeto, a CSGN, a infraestrutura verde 

foi o núcleo de discordância entre idealizadores do projeto e comunidade. Segundo a gestora de 

regulação e desenvolvimento da FCS, os conflitos foram causados pela “falta de conhecimento e 

entendimento da comunidade”. Ela conta que a linguagem adotada a princípio no projeto não era 

adequada, as pessoas não entendiam o processo: “o que verde significa? Para elas significava um 

campo de futebol”. Assim, expectativas dos designers de plantar árvores formando um bosque em 

meio à praça iam de encontro às da comunidade.  

Em adição, houve dois principais pontos de conflito em relação às características do projeto: 

o monte e as valas de infiltração. O conselho comunitário considerou os dois elementos “perigosos”, 

mas, entre eles, o gestor da MGSDP e a gestora de serviços de regeneração da WSHA apontam que 

o cerne dos desentendimentos entre comitê gestor do projeto e comunidade foi o sistema de drenagem: 

“eles simplesmente não gostaram nem um pouco das valas, em especial da vala central”. Considerada 

muito profunda, representantes da comunidade revelaram o temor de que água demoraria muito para 

escoar e que a vala oferecia risco para as crianças. Foi necessária uma negociação porque as obras já 

haviam começado, e a construção das valas estava em curso; as valas laterais foram mantidas, a 

central coberta com terra e grama. Por fim, algumas árvores frutíferas foram plantadas, mas a 

comunidade também “não gostava particularmente da ideia das árvores”, como conta a gestora de 

serviços de regeneração da WSHA. A avaliação é de que queriam resguardar o máximo de espaço 

para as crianças brincarem, dada a carência de oportunidades de entretenimento e atividades físicas, 

e também de que havia o temor de que a área verde atraísse pessoas de fora, de outros bairros, 

tornando a área menos segura. 

Em relação ao monte, a gestora de serviços de regeneração da WSHA entende que o ponto de 

resistência foi a ideia de formá-lo com terra que havia sido retirada do terreno no processo de 

remediação da contaminação. No entanto, segundo ela, a ressalva não tinha fundamento técnico, já 

que algumas partes do terreno seguiriam contaminadas, e assim como elas, o monte contaria com uma 

capa de proteção.  

Como resultado das negociações, o monte ficou mais baixo e as valas mais rasas que o 

planejado, o que parece não ter agradado nenhum dos dados. Em especial, as valas tinham uma função 

de drenagem, que, segundo a gestora de regulação e desenvolvimento da FCS, “nunca funcionaram 
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propriamente, a comunidade nunca gostou delas e não chegou a entender o que significavam”. A 

diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC comenta que a infraestrutura instalada é limitada 

ao local, não se aproxima de uma rede verde, como se pôde realizar em projetos que vieram depois. 

Em adição, o diretor de programa da GCVGNP destaca, a partir do caso de Barrowfield, que nem 

todo espaço verde pode ser chamado de infraestrutura verde: “a infraestrutura vede tem que 

desempenhar uma função, ter todas as suas especificidades planejadas para que determinado objetivo 

seja alcançado”. Portanto, a infraestrutura verde prevista não foi entregue e canos mais largos tiveram 

que ser instalados no sistema de drenagem convencional para evitar alagamentos e ampliar a 

capacidade de esgoto: “os engenheiros e arquitetos consideraram então que era a única alternativa 

que tinham”.  

Participação e engajamento comunitários 

A segunda fase do projeto, de engajamento comunitário, foi liderada pelo GCC e pela WSHA, 

que contrataram facilitação profissional. Foram seis etapas de consulta à comunidade, por meio de 

organizações de base comunitária e instituições locais, como a escola e o conselho comunitário, e 

também do engajamento individual. As etapas combinaram reuniões, oficinas, consultas individuais, 

batendo nas portas, recepções na área do parque, uma caixa de sugestões disponível durante todo o 

projeto e as chamadas “visitas de estudos”. As recepções eram para apresentar a planta e os planos 

para o parque e coletar as opiniões, enquanto as visitas de estudo reúnem moradores da comunidade 

que são levados em um ônibus para outros parques e espaços verdes, como referência. As atividades 

contaram com a artistas para colaborar com a comunicação com as crianças e os jovens e um 

newsletter garantia a comunicação com outros grupos interessados, como os proprietários de terrenos 

que não residiam no local. O arquiteto associado da ERZ e a gestora de regeneração e 

desenvolvimento da WSHA indicam que foi possível compor um grupo diverso em faixa etária e 

gênero.  

Foi nessa fase em que a associação de moradores começou a ser formada e foram definidos 

elementos adicionais ao projeto original, como a pista de skate e o parquinho. As características das 

áreas comuns do parque passaram por mudanças significativas depois da fase de consulta, segundo a 

diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC, o resultado foi “um espaço bastante centrado na 

comunidade, com uma grande área refletindo totalmente os desejos da população local”. Os atores-

chave ouvidos sobre o projeto, sem exceção, apontam o esforço de engajamento, durante e depois do 

projeto, como fundamental para que o espaço fosse apropriado e usado pelos moradores do entorno.  
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A gestora de regulação e desenvolvimento da FCS resume o principal aprendizado, na sua 

visão, para as organizações que lideraram o processo: “fazer com eles e não para eles foi uma 

mudança, começamos acreditando que sabíamos do que a comunidade precisava”. Por essa mudança 

de postura ter acontecido em meio ao projeto, desembocando, a partir de então, em “consulta real” à 

comunidade, o resultado final foi uma mistura entre o plano técnico original e o cenário imaginado 

pelos moradores. Ela ressalta que garantir “algum espaço verde” foi uma vitória, já que constituiu a 

única área verde da qual a comunidade passou a disfrutar. Por outro lado, os objetivos do FCS foram 

frustrados à medida em que as árvores plantadas no parque são “árvores de rua”, longe do início de 

uma floresta urbana planejado para o local. 

Depois de terminadas as obras, o comitê gestor contou com um financiamento menor para 

contratar uma agente de engajamento comunitário que promoveu atividades no parque, a fim de 

promover a apropriação do espaço e de seus equipamentos pela comunidade. Ainda no momento da 

pesquisa, atividades diversas eram promovidas com alguma frequência pela WSHA, algumas delas 

com foco educacional, a exemplo da observação da biodiversidade com grupos de crianças, outras 

incentivando o uso do espaço pelas famílias, como piqueniques, e a conexão com outras comunidades, 

como passeios de bicicleta saindo do Barrowfield Park.  

A gestora de serviços de regeneração da WSHA entende que o projeto envolveu um trabalho 

de educação das pessoas sobre os benefícios das características e elementos de infraestrutura verde 

pensadas para o projeto. As atividades voltadas ao diálogo a esse respeito aconteceram durante o 

verão e engajaram diferentes faixas etárias, por exemplo por meio caminhadas. Sobre tratar a 

mudança do clima junto à comunidade, a gestora de serviços de regeneração da WSHA conta que 

foram reunidos argumentos com base na mudança do regime de chuvas para defender as valas, mas 

adiciona que “para ser honesta, é bem difícil porque as pessoas reconhecem que o clima está 

mudando, mas embora percebam os eventos, não entendem o fenômeno”. A Associação e o Centro 

Comunitário desenvolvem atividades sobre o tema com crianças da comunidade para que a questão 

passe a ser compreendida, como por exemplo um teatro mambembe sobre pegada de carbono.  

Quando questionados sobre justiça climática, os entrevistados em geral questionaram o que 

se quer dizer com o termo. 

Resultados  

Antes de entrar nas percepções sobre resultados e impactos do projeto, a diretora de estratégia 

e projetos espaciais diz que o GCC “não é muito bom em avaliar seus projetos, em voltar para trás e 

entender os impactos gerados para as comunidades, nosso retorno social sobre investimento”. No 
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caso de Barrowfield, pelo fato de a WSHA estar presente na comunidade e ser a proprietária de uma 

parte do terreno, feedbacks puderam ser ouvidos e absorvidos pela organização. 

A gestora de serviços de regeneração da WSHA avalia que foi um projeto bem-sucedido 

“considerando os ativos dos quais a comunidade dispõe e efetivamente usa”. A diretora de estratégia 

e projetos de desenvolvimento e regeneração do GCC também considera Barrowfield um projeto 

bem-sucedido, que “contou com um processo real de engajamento e de consulta pública”, 

inaugurando a abordagem ampla, de regeneração social, econômica e ambiental, nos programas de 

regeneração urbana.  

Em relação ao sistema de drenagem e prevenção de alagamentos, houve problemas técnicos 

com as valas, pontos de infiltração, já então resolvidos no momento da pesquisa. A gestora de serviços 

de regeneração da WSHA conta que nenhum episódio de alagamento de fato aconteceu depois de 

entregue o parque e que as antes costumeiras poças de água que se formavam com a chuva não 

acontecem mais devido à vegetação.  

Quanto aos aspectos sociais do projeto, dois indicadores de que a organização social e o senso 

de pertencimento ao território foram fortalecidos são: o fato de o centro comunitário ter ganhado força 

assumindo a gestão do espaço e das atividades realizadas no parque para a comunidade, e o a própria 

comunidade ter mudado o nome do bairro três anos após o projeto, de Camlachie para Barrowfield.  

Segundo a gestora de serviços de regeneração da WSHA é perceptível a mudança gradual de 

comportamento da comunidade em relação ao espaço público no concerne à valorização e ao cuidado. 

Ela ressalta que investir recursos em habitação social de boa qualidade e acessível não é suficiente 

para despertar mudanças de comportamento. Ainda, o projeto de regeneração serviu de base para que 

outras iniciativas socioambientais promovidas pela WSHA alcançassem maior participação 

comunitária. 

Há o entendimento de que a regeneração física é menos complexa e mais rápida que a 

regeneração social, a qual se volta a questões que atravessam décadas. Nesse sentido a mudança de 

comportamento é apontada pelo arquiteto associado da ERZ como o maior desafio em projetos 

considerados de regeneração, isso porque a estrutura física tende a não ser mantida, nem gerar todo 

seu potencial benefício caso não seja acompanhada por compreensão e consciência da comunidade a 

respeito de suas finalidade e importância. É o caso, segundo ele, da infraestrutura pensada para 

drenagem no Barrowfield Community Park, também das 60 milhões de libras investidas em moradia 

social que contam com latas de lixo separação do material reciclável, mas não são usadas 

propriamente.  
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A gestora de regulação e desenvolvimento da FCS enxerga que um processo de regeneração 

de fato se deu no território e que dois expoentes disso seriam os festivais organizados na área e o uso 

diário pelos moradores. E, embora as expectativas em relação a infraestrutura verde não tenham se 

concretizado, ela aponta o impacto do espaço verde sobre o sentimento de pertencimento da 

comunidade, a oportunidade de aliviar a pressão do dia a dia e de estreitar laços sociais a partir do 

uso do espaço público, reunindo vizinhos e grupos sociais. Entre os desdobramentos disso ela enxerga 

a (re)abertura de espaço de negociação e experimentação, tanto de comportamentos, quanto de novos 

projetos coletivos.  

Para as organizações na liderança do projeto, a gestora identifica o aprendizado que foi 

incorporado em intervenções que sucederam Barrowfield: “nós estaríamos em uma cidade bem 

diferente se não tivéssemos desenvolvido esse espaço”. Na mesma linha, a gestora de serviços de 

regeneração da WSHA conta que é comum ser contatada por pessoas que querem aprender com a 

experiência de Barrowfield, em especial a respeito de como o espaço verde foi desenvolvido. 

O arquiteto associado da ERZ considera que uma melhor compreensão sobre como o ambiente 

natural deve ser considerado no design das habitações foi um aprendizado para a equipe. A partir 

dele, indica que soluções inovadoras, com menor impacto ambiental e maior benefício social, 

começam a ser criadas, como novos sistemas de iluminação para empreendimentos habitacionais. Na 

linha das lições aprendidas, a diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC destaca a importância 

de se comunicar as razões sobre as quais determinados elementos do design dos projetos se ancoram. 

Ela reflete que se essas informações tivessem sido abertamente comunicadas a resistência teria sido 

menor e que a entendimentos coletivos poderiam ter sido construídos a partir de mensagens simples: 

“não se trata de canais com água azul, mas sim de canais que apenas terão água quando chover 

bastante, e será água da chuva”. Ainda a respeito de comunicação e participação, a gestora de serviços 

de regeneração da WSHA menciona a importância de “envolver a comunidade o quanto antes e usar 

múltiplos canais e formatos de comunicação; mesmo que tenhamos tido seis etapas de consulta, com 

diversas reuniões, regularmente, as pessoas ainda chegavam e diziam que não estavam sabendo nada 

sobre as intervenções em curso”. Ela considera o parque uma obra em contínuo desenvolvimento e 

diz que a associação ainda captará recursos para outras intervenções, melhorias e ações a serem 

realizadas no local. 

Por fim, emerge a questão sobre o que pode ser considerado “sucesso” em um projeto como 

esse e questiona-se se “regeneração” é mesmo o melhor termo a ser usado. Na opinião da gestora de 

regulação e desenvolvimento da FCS, são tantas camadas de objetivos e expectativas articuladas, que 
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os aspectos sociais parecem não ser motivos suficientemente fortes para o redesenho e a 

ressignificação do espaço urbano. Segundo ela, um nome melhor seria “reavivando comunidades”, e 

as soluções verdes deveriam ser assumidas como meio para inclusão social.  

4.5.1.2 Canal & North Gateway (CNG)  

O programa de regeneração em curso, desde 2008, na zona norte de Glasgow é o maior já 

implementado na Região, reúne uma gama de projetos financiados pelo Green Infrastructure Fund 

(GIF), portanto aportados pela UE e geridos pela SNH. Os atores-chave ouvidos apontam que um 

grupo grande de doares se envolveu em diferentes fases do programa e que uma série de iniciativas 

locais não planejadas a princípio se desdobraram do projeto original. A diretora executiva da FoP 

enxerga esse movimento como uma “bola de neve” em que uma ação repercute em muitas outras, 

todas elas conectadas, o que o torna o programa altamente complexo. No momento da pesquisa, o 

programa estava em fase de execução de algumas das obras e intervenções e tinha 2022 como previsão 

para sua conclusão.  

Eram três os núcleos principais de intervenções, entre Firhill e Port Dundas: a revitalização 

do Forth & Clyde Canal, construído em 1700, por meio do projeto conhecido como Smart Canal; a 

Reserva Natural Claypits, criada em 2016; e os empreendimentos residenciais de Hamiltonhill. O 

gerente de projetos da SHN remonta que eram dois projetos separados originalmente, a Reserva 

Natural Clypits e o North Glasgow Integrated Water Management System (NGIWMS), que foram 

integrados para facilitar a captação de recursos. O empreendimento habitacional de Hamiltonhill foi 

combinado ao programa pela sua dependência e, ao mesmo tempo, suas consequências para o sistema 

de drenagem e esgoto da área. As intervenções formam um triângulo no mapa, conectadas por uma 

ponte, pelo canal e, a partir do programa, por rotas de transporte ativo. A Figura 30 apresenta o mapa 

de regeneração da área com a Claypits no centro, o canal em destaque pela linha pontilhada roxa e as 

áreas residenciais em azul. 

A criação da Reserva Natural foi uma demanda das comunidades locais, abraçada pelo GCC 

e pela Scottish Canals e que requereu a criação de um arranjo participativo e multiator de governança. 

Arranjo esse que vem ao encontro da limitação de recursos do GCC para coordenar e implementar as 

intervenções nos territórios. O projeto do Canal, considerado o primeiro canal inteligente da Europa, 

nasceu de uma parceria entre GCC, Scottish Canals e Scottish Water, sob a égide da MGSDP. Com 

o sistema de esgoto chegando ao limite de sua capacidade no norte de Glasgow, novas ideias eram 

necessárias para a gestão das águas superficiais a fim de desbloquear o potencial de desenvolvimento 

futuro. O projeto envolve sensores, tecnologia meteorológica preditiva e gerenciamento ativo do 
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canal para o escoamento das águas superficiais. Estima-se que o projeto desbloqueou 110 hectares no 

norte da cidade para investimento, regeneração e desenvolvimento, abrindo caminho para mais de 

3000 novas habitações. 

As obras do canal começaram em maio de 2018 e terminaram no final de 2019, passando para 

fase de teste (MGSDP, 201975). Durante as entrevistas, as lagoas e reservatórios já estavam instalados, 

o plantio de árvores em curso, pontos de entretenimento e serviços em geral estavam sendo instalados 

às margens do canal, e atividades esportivas e culturais aconteciam aos finais de semana. A etapa 

seguinte envolveria a construção de casas, das vias para transporte ativo e de uma ponte, planejada 

pela Scottish Canals para conectar o centro de saúde comunitário à Reserva Claypits.  

O programa é tido como referência pelos atores-chave por algumas razões: a dimensão 

geográfica e temática; a diversidade de tipos de intervenção; o envolvimento direto de organizações 

de todos os setores, governo, empresas, sociedade civil e academia; e o engajamento da alta gestão 

das organizações que lideram o programa. A gestão de risco de inundação é sua questão central, 

 
75 Disponível em https://www.mgsdp.org/index.aspx?articleid=24911. Acesso em 26/07/2020. 

 
Figura 30. Development Framework, mapa de regeneração da área zona norte de Glasgow 
Fonte: website da LUC 
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combinada ao objetivo de reintegrar a zona norte de Glasgow ao centro da cidade, física, econômica 

e socialmente. O déficit habitacional é uma camada adicional, que reforça a necessidade de ampliação 

da capacidade do sistema de drenagem. No mais, IVA e participação social foram diretrizes 

assumidas desde o início do planejamento como elementos fundamentais para “destravar o 

desenvolvimento” por meio da abordagem de placemaking. Nas palavras da diretora de estratégia e 

projetos espaciais do GCC:  
Obviamente pela nossa perspectiva, além de criar as condições físicas e 
equipamentos desejados pela comunidade, queríamos encontrar soluções para a 
gestão da água superficial. Então adaptação à mudança do clima é um objetivo 
central para nós, e nós sabemos que criando infraestrutura verde e azul em terrenos 
que são predominantemente grama, nós podemos destravar o desenvolvimento 
desses territórios. Isso por meio da abordagem de placemaking. 

 

Em um cenário pós-industrial marcado pela abundância de terrenos baldios e edifícios baldios 

abandonados, antes usados para receber os navios e suas cargas, o Rio Clyde passou de principal via 

de desenvolvimento econômico da região para uma barreira à integração da zona norte ao centro da 

cidade. Nas palavras da gerente de planejamento espacial do GCC, “ninguém chega a essa área e se 

chega não há razão alguma para caminhar no entorno do Rio Clyde”. O canalside ranger da Scottish 

Canals conta que as gangs ainda atuavam e disputavam território nessa zona de Glasgow, um 

fenômeno relacionado à “total falta de opções de consumo, serviços, produtos e transporte na área”, 

como aponta a diretora executiva da FoP. Além da revitalização econômica, o programa combina 

noções caras às políticas e estratégias nacionais e locais, como justiça social e resiliência comunitária, 

a partir do entendimento das ameaças implicadas pela mudança do clima aos territórios e das 

demandas das comunidades.  

O necessário caráter de justiça social em qualquer ação climática é trazido nas falas das 

representantes de organizações de base comunitária, que entendem que apesar da pequena 

contribuição para aquecimento global, são as comunidades pobres que mais sofrem com inundações, 

a partir de danos físicos, econômicos e sociais. O gestor de projetos da CRC reconhece que as 

comunidades da zona norte de Glasgow “vivem há gerações em situação de privação” e o gestor de 

projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH entende que “Glasgow é uma cidade 

dividida em dois”. Assim, a noção de justiça nesses territórios reflete a visão de que há “dívida 

histórica” a ser saldada: “há esse sentimento de que o norte de Glasgow foi esquecido, em relação, 

por exemplo, à área leste da cidade, onde se deram os Commonwealth Games, e toda uma regeneração 

por meio disso”, reflete o pesquisador especialista em saúde pública. 
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Na percepção da gestora do projeto Glasgow Canal Co-op, a fagulha para o Programa foram 

seis iniciativas locais apoiadas pelo projeto Stalled Spaces (liderado pelo GCC), as quais já se 

voltavam à regeneração física e social. Portanto, o programa nasceu do encontro entre demandas e 

interesses das comunidades e organizações locais e o compromisso do GCC e das organizações 

estatutárias com o desenvolvimento da zona norte da cidade. Compromisso esse traduzido em 

diferentes instrumentos de política pública como os City Deal de Glasgow76 e Glasgow City Region 

City Deal (Glasgow City Region City Deal) 77 e Estratégia Our Resilient Glasgow (Glasgow City 

Council, 2016).  

North Glasgow Integrated Water Management System (NGIWMS) 

O desenho e a implementação do NGIWMS foram liderados pela parceria entre GCC e 

Scottish Canals com o objetivo principal de prover uma solução para drenagem da água superficial 

entre Firhill e Port Dundas. O diretor de programa da GCVGNP aponta que para o GCC e as 

organizações estatutárias o propósito principal do CNG é a gestão da água superficial, já que “se em 

Glasgow já chove muito, choverá muito mais”. Portanto, o projeto NGIWMS é percebido pelo diretor 

como seu componente central.  

O projeto foi impulsionado pela regeneração de “áreas-chave” abandonadas e vagas em 

Sighthill, Cowlairs, Port Dundas e Speis Lochs, as quais demandam uma ampliação do sistema de 

drenagem e esgoto (Green Infrastructure, 201978). A Scottish Canals apresenta o projeto em seu 

website ressaltando o duplo objetivo de instaurar espaços verdes ao longo do corredor do canal e 

adotar uma solução inovadora para a gestão da água. O Forth Clyde Canal foi reaberto no início dos 

anos 2000, com o investimento de dezenas de milhões de libras, o que pode ser considerado o marco 

zero do programa de regeneração da área. Praticamente 20 anos depois, o canal datado do século 

XVIII tornava-se um sistema moderno, cujo caráter inovador respalda-se em conectividade e na 

gestão automatizada do nível da água.  

Como representado na Figura 31, o sistema de drenagem proposto para a área forma um 

esquema integrado de SUDS e canal inteligente gerido a partir de uma sala de controle. O SUDS 

envolve a abertura de córregos e valas e a instauração de áreas verdes nos novos empreendimentos 

 
76  Uma introdução ao City Deal pode ser encontrada na página do Glasgow City Council: 
https://www.glasgow.gov.uk/article/20015/City-Deal-Glasgow. Acesso em 16/02/2020.  
77 O Glasgow City Region City Deal é um programa estabelecido por meio do acordo entre o governo do Reino Unido, o 
governo escocês e oito autoridades locais de Glasgow e do Vale Clyde. Mais informações podem ser acessadas em: 
http://www.glasgowcityregion.co.uk/. Acesso em 16/02/2020.  
78  Green Infrastructure (2019). “Canal and North Gateway”. Disponível em: 
https://www.greeninfrastructurescotland.scot/content/canal-and-north-gateway. Acesso em 14/2/2020.  



  

 

311 

 

habitacionais; o excedente de água desse sistema é direcionado ao canal, onde o nível de água é 

controlado por comportas com dispositivos automático e manual combinados. Trata-se de uma 

técnica que combina tecnologia da informação e engenharia: prevendo uma tempestade, reduz-se o 

volume de água na parte mais alta do canal e fecham-se as comportas, vindo a chuva o trecho mais 

alto do canal enche novamente evitando a inundação dessa e de outras áreas da cidade e então 

controla-se o fluxo a partir da abertura parcial ou gradual dos portões.  

O “canal inteligente” é pouco conhecido pelas comunidades e organizações de base 

comunitária. Como ressalta a diretora executiva da FoP: “eu descobri há pouco que há uma gestão a 

partir do monitoramento do nível do canal, a maior parte das pessoas ainda não tem ideia a respeito”. 

Além da obra de engenharia, o projeto inclui atividades de entretenimento, esportes, cultura e turismo 

promovidas por empresas e negócios sociais locais. Um aplicativo, por exemplo, foi desenvolvido 

por um negócio social para divulgar as opções de entretenimento e conectar os jovens dessa área da 

cidade. O Canal Festival congrega uma série de eventos produzidos por negócios sociais da região, e 

centro de esportes então recém-inaugurado oferecia atividades de pesca, remo e observação do 

ambiente natural. A Scottish Canals é a financiadora desses esforços que visam conectar as pessoas 

que moram na área, dinamizar a vida social, atrair investimentos, fortalecer a economia local e gerar 

empregos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Mirando os resultados positivos para a 

saúde da população local, a NHS investiu nas vias para transporte ativo.  

Além disso, segundo o canalside ranger da SC, o projeto identificou e conectou as iniciativas 

de pequena escala que já existiam e potencializou-as com apoio técnico e financeiro.   

 
Figura 31. Representação dos componentes do sistema de drenagem proposto para o norte de Glasgow 
Fonte: Crew (2016: 6) 
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Claypits Local Natural Reserve 

A diretora executiva da FoP pontua que a Reserva Claypits é, para as comunidades, “o grande 

foco” do que estava em curso na zona norte da cidade. Segundo ela, mesmo os donos de terrenos 

abarcados na Reserva enxergam-na como um ativo. A área verde de Claypits era vista até então pelas 

comunidades do entorno mais como um terreno abandonado do que de um espaço de uso público, 

como relata o canalside ranger da SC. O reconhecimento como reserva natural, em 2016, valorizou 

a área aos olhos das comunidades e de grupos sociais de outras zonas da cidade e aumentou o valor 

de mercado dos terrenos do entorno.  

O processo de criação da Reserva foi liderado pela organização de base comunitária FoP, a 

partir de um workshop promovido a fim de levantar e dar voz às demandas da comunidade e seus 

desejos para os lugares. Uma sessão de Charrete foi realizada depois, já no âmbito do programa CNG, 

em que se desenhou a possibilidade de usar Claypits como um “grande sistema de drenagem”, nas 

palavras do diretor de regeneração e desenvolvimento da SC. Assim, as intervenções na área 

envolveram a construção de tanques e lagoas, a interligação entre alguns deles, a criação de trilhas 

para mobilidade ativa e a construção de uma ponte sobre o canal conectando duas áreas da zona norte.  

Além disso, um “hub comunitário” foi instituído bem no centro de Claypits, o qual, segundo 

o canalside ranger da SC, tem sido crucial para fortalecer o sentimento de comunidade que se traduz, 

por exemplo, em trocas de recursos e doações entre grupos e famílias cada vez mais frequentes. As 

atividades mais diversas acontecem nesse espaço, de churrascos a aulas e palestras. Parte do 

investimento feito na Reserva destinou-se à construção de rotas que conectaram quatro áreas, 

incluindo pontos de pesca e equipamentos para exercício e realização de eventos. A redução do 

isolamento social, e a criação de opções de mobilidade são ressaltadas pela diretora executiva da FoP 

como benefícios pelos quais se ansiava nessa área da cidade, e que estavam sendo realizados por com 

mais pessoas usando as trilhas para andar de bicicleta e caminhar, clubes de bicicletas surgindo, 

famílias passeando com seus cachorros, e idosos saindo para se encontrar, inclusive em caminhadas 

noturnas. A diretora executiva da FoP conta com entusiasmo sobre um grupo de senhores que fazem 

uma longa caminhada juntos todos os dias. Ainda segundo ela, o projeto trabalha, dessa forma, “três 

grandes ganchos para prioridades políticas” atrelados à “regeneração”, ao que acrescenta que “é 

preciso usar os termos deles para se explicar e vender nós mesmos [comunidades], isso fortalece 

nossas vozes”.  

O canalside ranger da Scottish Canals enxerga Claypits como “uma alternativa à cultura de 

gangs” e, na sua visão, foi esse espaço verde a faísca para todo o programa de regeneração. Segundo 
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o ranger, a área natural inaugurou um processo de resgate do espaço público pela comunidade, a 

manutenção e a melhoria de Claypits conformaram um interesse comum entre os grupos locais, 

mesmo que por motivos diferentes, e, por isso, ainda segundo o entrevistado, conflitos corriqueiros, 

como entre ciclistas, grupos de adolescentes e mães, vinham arrefecendo. 

Governança 

A planejadora de estratégias de gestão de risco de inundação da Scottish Water aponta que o 

programa CNG conta com condições peculiares para seu planejamento e implementação que o 

permitem “chegar muito perto dos ideais de sustentabilidade e engajamento comunitário”. Uma 

dessas ‘condições peculiares’ é a o engajamento da alta gestão das organizações envolvidas no 

programa: “elas [as lideranças] o reconheceram como um projeto estratégico e os níveis abaixo foram 

chamados a mudar os procedimentos e processos padrão”. Do lado do projeto NGIWMS, ou ‘canal 

inteligente’, o diretor de regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals reconhece o 

envolvimento da alta liderança no comitê formado para tomar as decisões estratégicas, que envolve 

conselheiros eleitos e profissionais sêniores da área de regeneração.  

Dada a complexidade do programa, as organizações parceiras realizaram dois workshops, 

facilitados pela Scotland’s Centre of Expertise for Waters (Crew), dedicados a desenhar uma estrutura 

de governança e um modelo operacional capazes de gerar fluxos funcionais e transparentes das ações 

e decisões voltadas ao desenho, construção e manutenção contínua do sistema de intervenções. A 

estrutura de governança multiatores foi desenhada em camadas, cada uma dedicada a um componente 

e fase do programa: sistema de drenagem, atividades de desenvolvimento e regeneração, 

implementação e manutenção do equipamento (Crew, 2016).  

O comitê gestor do NGIWMS foi formado por duas parcerias paralelas: a voltada a 

estabelecer, operar e manter o sistema integrado de drenagem; e outra entre desenvolvedores, 

dedicada a entregar as demais intervenções de forma articulada, a partir do planejamento integrado 

de infraestrutura e paisagem. Esta última, liderada pelo GCC, é também responsável pela supervisão 

do design e da construção dos ativos acordados para cada lote de terreno abarcado no masterplan. 

Além da parceria com SEPA e Scottish Canals, arranjos específicos são formados com 

desenvolvedores para a entrega das intervenções desenhadas em cada lugar.   

A parceria de drenagem, por sua vez, responde pela adoção, operação e manutenção da 

infraestrutura e dos ativos necessários para que o sistema de drenagem de águas superficiais opere 

efetiva e perenemente. Para cada elemento do sistema foram definidas as agências responsáveis nas 

fases de construção e de operação: estradas (GCC); SuDS (desenvolvedores e, depois, Scottish 
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Water); rede de canais (Scottish Canals). Outras partes relevantes e interessadas seriam envolvidas 

em cada elemento.  

A Claypits Local Natural Reserve é gerida pelo grupo gestor formado por FoP, GCC, Scottish 

Canals e representantes das comunidades do entorno. O grupo se reúne a cada seis semanas com o 

propósito de acompanhar o desenvolvimento das intervenções na área da reserva, como a criação de 

trilhas para caminhadas e ciclismo, finalizada no momento da pesquisa.  

Como ilustrado na Figura 32, os dois componentes do projeto se unem no comitê gestor do 

CNG, com representação de todas as organizações envolvidas nas demais instâncias. No GCC as 

equipes líderes do programa eram as de planejamento e de inundação e drenagem; segundo a diretora 

de estratégia e projetos espaciais, outros departamentos foram acionados e se envolveram quando 

necessário. 

 

A articulação entre as organizações envolvidas e o desenho dos elementos de drenagem foram 

facilitados pela MGSDP. A atuação desta Parceria contribuiu, na opinião da diretora de estratégia e 

projetos espaciais do GCC, para que os objetivos dos diferentes parceiros fossem integrados “muito 

além da gestão de água superficial”. O gestor da MGSDP relata que a “sacada” do projeto foi usar os 

ativos da Scottish Canals e as relações tecidas pela Parceria para resolver um problema estrutural de 

drenagem, que o GCC não conseguiria solucionar sozinho. Estava claro para os atores-chave que cada 

parte envolvida tinha seus interesses próprios; por exemplo, para a Scottish Canals, a disponibilização 

 
 
Figura 32. Estrutura de governança de dois componentes do CNG – o NGIWMS e a Claypits Local 
Natural Reserve 
Fonte: autoria própria 
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de seus ativos para o projeto proporcionaria o desenvolvimento local e a consequente valorização de 

seus terrenos ao longo do canal.  

A Glasgow Canal Co-op, cooperativa fundada em 2018 com o apoio do GCC, estava em fase 

de planejamento estratégico, contava uma gestora contratada e assumia a missão de contribuir com a 

regeneração da área coordenando iniciativas locais, como as apoiadas via programa Stalled Spaces, 

fortalecer as organizações locais e conferir transparência à gestão dos recursos. Os recursos para sua 

estruturação foram garantidos pelo GCC, Scottish Canals e Heritage Lottery Fund. Segundo o diretor 

de regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals, os objetivos da cooperativa são: captar 

recursos para a continuidade das atividades no território depois de terminado o projeto, avaliar e 

propor ações para  terrenos ainda não incluídos no programa de regeneração e, mais importante, 

promover o fortalecimento de capacidades entre pequenas empresas e grupos sociais, capazes de 

manter um sistema social vibrante na região com base na estratégia de apoio à arte e cultura.  

Nesse sentido, a gestora da Glasgow Canal Co-op conta que o papel da cooperativa não é 

“tomar conta do que está em curso”, ou garantir que as ações todas no território caminhem bem, mas 

de conectar as diversas iniciativas e articular as organizações e pessoas em atuação no território, 

criando uma “rede coesa”. A Co-op reúne empresas, organizações de base comunitária, movimentos 

locais, instituições públicas locais e organizações com atuação nacional. Além do apoio ao 

fortalecimento de capacidades, por meio de cursos e formações, a gestora menciona também a criação 

de um espaço para experimentação e teste de ideias como uma ação em vista. Em suas palavras:  
Nossa ambição é alimentar a fábrica social e fortalecer as redes sociais por meio do 
apoio a organizações que estão no território, garantindo que quando a regeneração 
física esteja pronta, ela basicamente abarque as comunidades. […] Assim, nós não 
chegaremos nem perto da gestão de toda essa infraestrutura presente no território, 
nós somos a organização que conecta os diferentes grupos comunitários, negócios 
criativos, conferindo voz a eles; nós temos a capacidade, como organização, de 
captar recursos para tudo que possibilite que as organizações de base comunitária a 
serem o melhor que elas podem, porque todas têm uma forte conexão com suas 
comunidades e elementos de inclusão social em suas agendas e estão focadas em 
pequenas áreas geográficas, como Possilpark, Maryhill, Hamilton Hill. Nós 
percebemos que apoiando essas organizações, elas apoiarão as comunidades a se 
beneficiarem das novidades que chegam ao território e poderão se profissionalizar, 
acessar mais fundos. 
 

A formalização da gestão da cooperativa, com 17 representantes envolvidos na gestão, era um 

passo seguinte. O conselho da Co-op se reúne a cada três meses e comunicações frequentes com 

atualizações sobre iniciativas e também sobre os processos de sua formação e planejamento 

estratégico são enviadas aos membros.  
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Em linhas gerais, o arranjo de governança do programa como um todo foi se adaptando ao 

longo de suas etapas, de acordo com o avanço de seus componentes, à medida que organizações eram 

incluídas e novos procedimentos tornavam-se necessários. Na fase de implementação do projeto 

conformou-se um híbrido entre instâncias formais e informais, como o grupo gestor da Claypits, mais 

tarde formalizado com organização sem fins lucrativos. A inovação e organicidade do modelo de 

governança trouxe dificuldades na relação do projeto com instituições como o Big Lottery Fund, um 

dos financiadores do projeto, que exigiu a formalização das instâncias de tomada de decisão.  

Fazendo o balanço sobre as relações tecidas nesses arranjos, a diretora da FoP percebe uma 

gradual mudança de perspectiva a respeito das “grandes organizações e órgãos de governo”, aos quais 

a comunidade se juntou para a regeneração da zona norte: “eles não são inimigos, temos que entendê-

los e encontrar os interesses comuns, e as organizações de base comunitária podem ajudá-los a 

conduzir o engajamento de forma apropriada, resolvendo um problema para eles”.  

Participação e engajamento comunitário  

Embora tenham sido diversas as atividades de engajamento e participação empreendidas no 

CNG, a diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC enxerga que houve uma lacuna temporal 

entre a as atividades de mobilização e engajamento e as obras: “na área do corredor do canal são anos 

entre o engajamento e as pessoas ouvirem o que de fato será realizado no local, depois mais alguns 

anos até que possam visualizar”. Ela avalia que é mais provável que esforços de engajamento gerem 

os resultados esperados quando se somam a outros projetos participativos em curso no território. 

Como liderança comunitária legitimada pelas comunidades do entorno e reconhecida pelas 

instituições envolvidas no programa, a diretora executiva da organização de base comunitária FoP 

estava em um trabalho intenso de interlocução com proprietários de imóveis, moradores da 

localidade, associação de moradores e NHS a respeito dos passos seguintes em relação a Claypits, 

além de participar do comitê gestor do programa e do grupo gestor de Reserva. São instâncias onde 

enxerga que os “interesses comuns, coletivos, podem e precisam ser colocados e defendidos”. 

 Instâncias essas em que, na prática, ainda segundo a percepção da diretora, a influência da 

comunidade limita-se a Claypits, enquanto o “sistema de redução de inundação” é entendido como 

responsabilidade da Scottish Canals e do GCC. Ela coloca que o sistema foi trazido em alguns 

encontros com representantes das comunidades, “mas de uma forma muito simplificada, as 

comunidades sabem que existe esse outro projeto, mas não entendem completamente”. Mesmo 

geograficamente próximo à Claypits Local Natural Reserve, o ranger da Scottish Canals aponta que 

os grupos comunitários seguem sem compreender o sistema de drenagem em desenvolvimento. 
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Ainda, ele comenta que embora a mudança do padrão de chuvas esteja clara para os especialistas, as 

pessoas em geral não a percebem ou não se importam, dadas as necessidades mais urgentes por 

trabalho, renda e serviços públicos: “se o governo não consegue prover serviço público básico, a 

mudança do clima não será uma questão”.  

Nesse contexto, a diretora da FoP percebe uma “chance desperdiçada de construir o 

entendimento sobre inundações, mudanças climáticas, e a conscientização sobre as consequências, 

por exemplo, de cobrir o solo com concreto”. Segundo o ranger da SC, as conexões com a mudança 

do clima estavam sendo provocadas por ele e seus colegas, junto a grupos de ambientalistas, 

aproveitando o interesse pela Reserva para mostrar os impactos presentes e imaginar os futuros a 

partir mudança do clima por meio da observação guiada: “é um trabalho necessário, precisa ser 

conduzido já que não há mais instinto de sobrevivência nos centros urbanos”.  

 Uma das dificuldades encontradas na representação institucional dos interesses comunitários 

era a comunicação. Nas palavras da diretora da FoP: “é preciso ter evidências do que é importante e 

encontrar ganchos nas agendas públicas prioritárias”. No outro sentido, a comunicação por parte 

organizações estatutárias e empresas envolvidas no projeto também é desafiadora: “é preciso de 

deixem de usar uma linguagem corporativa e ir além dos websites e flyers, apesar de isso ser 

importante também”. A diretora entende que a representação formal institucional é indispensável para 

garantir que a comunidade tenha voz, junto às interações e relações informais, fundamentais para que 

tal voz seja traduzida na paisagem e na infraestrutura. Do lado da comunidade, ela aponta que é 

preciso que as pessoas entendam que também precisam fazer um esforço de comunicação, organizar 

os propósitos e objetivos como parte de um sistema maior, “vender os objetivos para eles 

[organizações estatutárias], descobrir quem são as pessoas envolvidas do outro lado, suas paixões e 

habilidades”.  

O gestor de projetos e financiamento para infraestrutura verde da SNH destaca que o projeto 

Claypits Local Natural Reserve foi premiado por engajamento da comunidade, e entende que parte 

de seu sucesso deriva da gestão descentralizada, que permite múltiplas interfaces com públicos 

relevantes e interessados. Relaciona-se também à abrangência e ao momento inicial do engajamento: 

“não foi apresentado um plano e então solicitadas contribuições das comunidades”. O planejamento 

do projeto foi desenvolvido por meio do método Charrete (apresentada antes no Box 2), cuja essência 

é o engajamento comunitário e que, segundo o gestor, foi chave para ter contribuições e o apoio das 

comunidades ao longo das fases seguintes, mesmo que os interesses iniciais de alguns grupos fosse o 

investimento dos recursos do projeto em geração de empregos.  



  

 

318 

 

O diretor de regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals conta que a Charrette é uma 

metodologia para promover o “olhar coletivo” sobre um determinado lugar com base em uma imersão 

de quatro ou cinco dias. Ele reconhece que não é o único caminho para engajamento e participação, 

mas afirma que as experiências têm sido bem-sucedidas e que os financiadores apreciam a 

metodologia. Contando sobre Claypits, o canalside ranger da Scottish Canals indica que a Charrette 

foi crucial para identificar os múltiplos interesses dos atores locais, “mesmo a comunidade apresenta 

interesses diversos, por vezes em relação de conflito”. Ele conta que foi durante esses dias de 

planejamento coletivo que “conceito de reserva começou a ser assimilado, começou-se a entender 

que não é um playground” e reconhece que foi necessária uma mudança de “modelo mental” em 

relação aos espaços verdes.  

A importância da facilitação profissional foi enfatizada pelos atores-chave que contaram sobre 

a Charrette, também pela gestora da Glasgow Canal Co-op: ela aponta que não é suficiente haver o 

papel do facilitador previsto nos projetos, é necessário que o profissional no papel tenha determinadas 

habilidades, entre as quais ela destaca a de transitar e traduzir as linguagens em uso nos meios 

empresarial, de governo e comunidades.  

Outro elemento considerado base para o sucesso do programa é a atuação dos rangers, 

profissionais de campo da Scottish Canals que fizeram a articulação contínua, ao longo das diferentes 

fases do projeto, junto a comunidades, grupos sociais, empresas e proprietários de terrenos. Segundo 

o canalside ranger da Scottish Canals, o papel desses profissionais é de se comunicar com os todos 

os grupos sociais, dos jovens que flertam com as gangs aos grupos de mães, e construir laços de 

confiança. 

De qualquer forma, o diretor de programa da GCVGNP reforça que se um cidadão é 

questionado na rua sobre o sistema de drenagem não saberá do que se trata, o que denota que a divisão 

entre assuntos de caráter público, e, portanto, expostos à participação social, e técnico, resguardados 

para pareceres e decisões de especialistas permanece em vigor. Mesmo em relação à Reserva, a 

dinâmica se repete: “nós amamos o que estamos fazendo, mas não podemos defender formalmente 

nossas opiniões porque não compreendemos totalmente como a reserva funciona, nós não somos 

especialistas”, afirma a diretora executiva da FoP.  

Conflito de interesses e relações de poder 

 Como antes mencionado, aquecer a economia local é um objetivo central do North and Canal 

Gateway e a estratégia para isso, como explica a gestora da Glasgow Canal Co-op, é atrair 

investimento privado. Para tanto, são empreendidas iniciativas como a incubação de negócios sociais 
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e de pequenas empresas e festivais voltados a atrair o setor privado para o entorno do canal, “raising 

the profile”, como ela diz. A gestora reconhece que um desdobramento dessa estratégia é o 

encarecimento da terra e de bens de consumo, o que prejudica a qualidade de vida da população local 

e dificulta a sobrevivência dos negócios locais.  

 O conflito de interesses é evidenciado também nas tomadas de decisão no âmbito da 

cooperativa. A gestora conta que parte de seu trabalho é lidar com esses conflitos, os quais e 

apresentam com os viesses da concentração de poder econômico e político e do desequilíbrio de 

representatividade.  

Se na fase de consultas, oficinas e processos de placemaking as barreiras para participação 

efetiva relacionaram-se a conhecimento técnico, comunicação e limitação dos temas levados à esfera 

participativa, nas instâncias formais de governança dos projetos observa-se o desequilíbrio de 

representatividade. A diretora executiva da FoP diz que se colocou no grupo gestor porque senão 

ninguém da comunidade estaria lá: “eu coloquei meu nome lá porque percebi que não haveria voz 

alguma da comunidade, o projeto está bem no meio da comunidade, mas a comunidade não está no 

coração disso”. Mesmo com sua presença, a representação da comunidade é minoritária, “é preciso 

se colocar, se impor, é fácil ser engolida”. O questionamento sobre representatividade se dá também 

em relação à distribuição de recursos, a partir da constatação de que outras organizações recebem a 

maior parte dos recursos do projeto e ditam o ritmo das ações; um ritmo mais lento que as 

necessidades e expectativas das comunidades.  

Infraestrutura verde  

Pela perspectiva das SbN, o gestor de desenvolvimento da GCVGNP enxerga que o programa 

de regeneração na zona norte congregou condições peculiares propícias à implementação de 

infraestrutura e rede verdes. Uma das condições é que havia uma quantia significativa de recursos 

financeiros reunida antes de iniciar o programa. Além disso, a alta liderança das organizações líderes 

estava engajada, convencida sobre o potencial do programa servir como modelo para outras 

intervenções. No espírito de criar referência, esses executivos estavam sensibilizados para a 

incorporação de SbN nas intervenções, o que promoveu uma abertura também entre as equipes técnica 

e operacional. A partir do CNG, a primeira experiência de implementação efetiva da GCVGNP, foram 

elaborados os princípios da Parceria para redes verdes.  

A planejadora da Scottish Water conta que o envolvimento da alta gestão da organização no 

programa deve-se a dois fatores principais: o convite ter chegado pela liderança política do GCC, 

além de por pares das demais organizações estarem envolvidos; e pela inexorável necessidade de 
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considerar IVA para lidar com situações limites, como a falta de capacidade do sistema de drenagem, 

ou mesmo com casos em que os custos e tempo requeridos para a implementação de soluções 

tradicionais inviabilizam sua implementação. Ela conta ainda que na Scottish Water já houve outros 

movimentos de mudar processos institucionalizados, a partir de critérios e indicadores voltados a 

efetividade, não apenas a eficiência, abrindo espaço para IVA. Tais tentativas teriam sido barradas 

por outras áreas e até mesmo pela alta gestão mergulhadas no ‘business as usual’.  

Parte das duas milhões de libras que, segundo a diretora executiva da FoP, foram investidas 

na Reserva destinou-se à criação de córregos e valas que serão conectados à lagoa já existente, 

originando um sistema de drenagem urbano inteligente, “o que é fantástico para a biodiversidade, e é 

disso que se trata o desenvolvimento de Claypits: criar e fortalecer habitats”. Considerando que a 

zona norte da cidade carece de espaços verdes, a diretora afirma que a Reserva se tornou uma 

“plataforma para demandas sociais da comunidade” a partir da compreensão de que um terreno rico 

em biodiversidade é fonte de saúde mental, educação ambiental, coesão social, e até oportunidades 

de capacitação e trabalho: “vemos uma declaração social, de base comunitária, em prol da Reserva 

Natural”. Ainda, ela enxerga que os espaços e infraestrutura verde mostram-se capazes de conectar 

“prioridades nacionais e locais”, isso é, políticas públicas nacionais e regionais com os interesses das 

comunidades.  

Resultados 

Diferentes atores entrevistados, como o diretor executivo da CSGNT, a gerente de 

planejamento espacial do GCC e o pesquisador especialista em saúde pública, reconhecem que 

algumas das ações e soluções mais inovadoras que estão em curso na cidade acontecem na zona norte. 

A partir do fortalecimento do capital social e do processo de aprendizagem promovido pelo CNG, 

diversas iniciativas locais vinham surgindo na região.  

 Quando perguntados sobre resultados, uma parte das respostas remete às ações 

implementadas: jornadas de aprendizagem, planos de ação elaborados e revisados, feiras, festivais no 

canal. O diretor de regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals indica como resultados já 

observados o uso dos espaços verdes pela população local, o maior acesso dos órgãos de governo e 

organizações parceiras às comunidades, a conexão entre as próprias comunidades locais e a 

regeneração física, já visível. A redução do isolamento social é um resultado destacado pela diretora 

executiva da FoP e pelo diretor de regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals. Os ganhos 

sociais e de saúde estavam em estudo por meio de uma pesquisa então em desenvolvimento, segundo 

conta o diretor.  
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 O gestor de projetos da CRC, por sua vez, enxerga que o programa se destaca por ter 

encontrado soluções viáveis para problemas estruturais. A partir da solução encontrada para 

drenagem, o território estaria ganhando novos fluxos e relações: “é como se a partir da solução para 

os problemas de drenagem frente à mudança do clima, essa parte da cidade estivesse sendo 

revitalizada e aberta novamente”, ele diz.  

 

 A partir da articulação das informações levantadas na revisão de documentos de políticas e 

instrumentos e das visões e experiências dos atores-chave entrevistados, o próximo Capítulo dedica-

se à análise dos processos por meio dos quais Glasgow vem avançando nas agendas de adaptação e 

resiliência à luz da literatura sobre adaptação em cidades e, principalmente, das três abordagens que 

esta pesquisa se propõe a integrar: Aprendizagem Social, Convergência e Integralidade das políticas 

públicas. 
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5. ANÁLISE DO CASO DE GLASGOW  
 

O prefácio do primeiro Scottish Climate Change Adaptation Programme (SCCAP), escrito 

pelo Ministro de Meio Ambiente e Mudança do Clima da Escócia, reflete duas características 

marcantes da política de adaptação à mudança do clima na Escócia e em Glasgow: o avanço via 

arranjos multiatores, envolvendo principalmente governos locais, seus órgãos e agências, instituições 

locais, organizações sem fins lucrativos e organizações de base comunitária; e a transição da noção 

de resiliência com base na engenharia para a perspectiva socioecológica como norteadora de 

estratégias e planos de ação (Davoudi et al., 2013):  
A mudança do clima não é apenas uma questão ambiental - os impactos também são 
sentidos por empresas, comunidades e indivíduos. [...] Adaptar-se a essas mudanças 
não é algo que os governos possam fazer sozinhos. Depende de as organizações, 
empresas, comunidades e indivíduos entenderem os impactos das mudanças 
climáticas e tomarem medidas para se preparar para seus efeitos. [...] Já existe uma 
incerteza considerável em relação à extensão dos impactos das mudanças climáticas 
que estão em andamento. Muitos dos fatores que provavelmente afetam o grau de 
futuras mudanças climáticas são, neste momento, incertos - por exemplo, a extensão 
do crescimento populacional futuro e os desenvolvimentos tecnológicos. Mas a 
incerteza não é uma desculpa para a inação. O desafio é garantir que as ações que 
adotamos para nos adaptar sejam flexíveis e possam ser ajustadas à medida que 
nosso entendimento melhorar (Scottish Government, 2014: 1). 

 

A tônica de que compreensão e ação precisam estar disseminadas no sistema sociotécnico, 

dos cidadãos aos órgãos de governo nacional, denota a intenção de que o tema e a agenda sejam 

amplamente difundidos no sistema, por meio de aprendizagem social (AS). Essa perspectiva 

combina-se à visão, encontrada em instrumentos de política pública (Scottish Government, 2019; 

Glasgow City Council, 2016), de que as comunidades são o ator melhor posicionado para tomar 

decisões e agir, considerando as dinâmicas territoriais, deixando clara a preocupação de que a 

ampliação da abrangência de tema e agenda abarque os múltiplos níveis e escalas, e chegue aos 

territórios. Alinha-se também à literatura sobre adaptação que a enxerga como processo contínuo, 

reconhece a eficácia restrita de objetivos e ações atomizadas (Ison & Watson, 2007; Adger et al., 

2014) e defende que elas sejam combinadas a esforços para aumento da capacidade adaptativa (CA) 

e da preparação de indivíduos, grupos e organizações, frente aos impactos da mudança do clima 

(Fisher et al., 2016; Cundill et al., 2014).  

A experiência de Glasgow reflete a combinação de perspectivas de curto prazo, sobre riscos 

físicos e econômicos presentes ou iminentes, e do entendimento de que CA é fortalecida por meio de 

processos de longo prazo, necessários para impedir que a mudança do clima acentue as disparidades 
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socioeconômicas nos territórios, como defendido pela teoria da AS (Pellin & High, 2005); este último 

está presente nas peças de políticas públicas, como a ORG, enquanto iniciativas e investimentos, na 

prática, são guiados pela solução de problemas e rentabilidade imediatos, a exemplo de obras 

infraestruturais de drenagem desenvolvidas pela Scottish Waters. A experiência da região da cidade 

de Glasgow ilustra uma transformação gradual nos entendimentos e perspectivas, consequentemente 

nas abordagens, frente às ameaças climáticas; transformação essa respaldada pelo sistema de 

planejamento público e que evidencia como tal sistema pode ser o eixo central para a criação de uma 

teia política coesa verticalmente, entre níveis de governo, e horizontalmente, entre setores e áreas 

com uma visão de longo prazo sobre o desenvolvimento urbano (Tompkins et al., 2010; Puppim de 

Oliveira, 2006).  

 A análise das políticas de planejamento e mudança do clima nos quatro níveis de governança 

(nacional, regional, local e de bairros e comunidades) evidencia o fenômeno de convegência entre os 

níveis nacional, regional e local, pautado pelo alinhamento em torno tanto das motivações para atuar 

de forma estruturada em adaptação (por quê), quanto a conceitos centrais à agenda (o que) e aos meios 

e abordagens aprogoados para avançar na agenda (como). Fenômeno que também se ancorou na 

transversalização de adaptação e resiliência entre os órgãos e departamentos de governo e entre 

setores, por meio dos arranjos intersetoriais de parcerias e coalizões. Para que o alinhamento e 

transversalização, por sua vez, acontecessem no caso de Glasgow, foi importante atrelar adaptação à 

mudança do clima e resiliência a outras agendas de política pública, tradicionais ou que já 

mobilizavam a atenção pública e investimentos e, para tanto, destaca-se, além das coalizões e 

parcerias, a atuação de indivíduos como articuladores e champions das agendas de adaptação e 

resiliência. Sobre este último aspecto, ressalta-se, por exemplo, a atuação do gestor da iniciativa 

Climate Ready Clyde que se dedicou durante os primeiros meses na posição a conhecer os atores, 

compreender o ecossistema de organizações envolvidas em adaptação e estabelecer relações; seu 

papel de articulador é reconhecido por outros atores-chave entrevistados. A respeito da integração a 

outras agendas, cabe notar que, ao mesmo tempo em que adaptação e resiliência ganharam espaço na 

arena pública como necessárias para a efetividade dessas outras agendas – habitação, mobilidade, 

drenagem, etc. –, elas serviram também como plataforma para estressar ou resgatar a atenção para 

problemas estruturais, históricos, não resolvidos, como a pobreza e as desigualdades sociais.  

O momento da agenda de adaptação em Glasgow é de implementação. A partir de um sistema 

de planejamento robusto, em que a mudança do clima foi incorporada de forma transversal e 

consistente, é preciso traduzir os instrumentos de planejamento nos territórios. Se a agenda avançou 
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pelas rotas da AS e da convergência de políticas, as lacunas e barreiras podem ser relacionadas aos 

elementos da integralidade das políticas públicas. Embora diretrizes e abordagens trazidas em 

programas, regulações, estratégias e planos defendam esses elementos, na prática, barreiras se 

impõem. São elas: estruturas de governança horizontais; participação diversa e efetiva – com real 

possibilidade de manifestação e de influência de processos e resultados das políticas; e produção e 

acesso democráticos de conhecimento transdisciplinar (Grau-Solés et al., 2011; Subirats e Blanco, 

2009). Isso como base para a a negociação de cenários compartilhados com real consideração às 

diversas realidades.  

 É com base nas três abordagens analíticas (AS, Convergência e Integralidade das políticas 

públicas) que o caso de Glasgow será analisado na sequência. Embora organizados em três subseções, 

há relações importantes entre eles: a convergência de políticas mostra-se um facilitador do processo 

de AS, na medida em que 1) a confluência de narrativas propicia o entendimento entre atores e grupos, 

ao mesmo tempo que 2) as lacunas entre conhecimentos técnico-científicos e tradicional-empíricos 

dificultam que comunidades de práticas consigam conjugar saberes e experiências de técnicos do 

governo e representantes de organizações de base comunitária com equilíbrio de oportunidades para 

influenciar a tomada de decisões.  

Assim, a experiência de Glasgow serve de base para a proposta de avançar a compreensão de 

como, e ancorados em que componentes institucionais, processos de AS podem ser desenhados e 

conduzidos no planejamento e na implementação de políticas integrais e efetivas no longo prazo – 

capazes de fortalecer as CA em todo o sistema sociotécnico urbano e promover resiliência com 

sentido evolucionário. Ao final dessa seção, são destacados os procedimentos, práticas e componentes 

que, a partir do caso estudado, mostram-se importantes aos arranjos de governança e como 

instrumentos dessas políticas.    

5.1 Convergência de políticas  
 

Assume-se ‘convergência de políticas’ como fenômeno caracterizado por níveis de governo 

trabalhando conguentemente – alinhamento vertical – e órgãos e departamentos em um nível de 

governo atuando de forma integrada – integração horizontal – (Dale et al., 2018; Lovell et al., 2007), 

resultando em simularidades (Heichel et al., 2017) e congruência (Chu et al., 2018) de políticas e 

programas e discursos e visões comuns em torno de políticas e de seus objetivos (Wolfram, 2016). 

Embarca-se assim na transposição do conceito de convergência de políticas para a esfera nacional, 

realizada por autores como Lovell et al. (2007), já que o fenômeno se mostra valioso para a 
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compreensão dos meios pelos quais adapatação à mudança do clima adentrou os projetos e iniciativas 

de desenvolvimento e regeneração urbanos em Glasgow.  

A partir da análise dos sistemas de políticas de planejamento e de mudança do clima 

escoceses, revelou-se que o alinhamento vertical se dá, em especial, em torno do papel central da 

gestão da água e riscos de inundação, saúde e bem-estar, biodiversidade (traduzida por serviços 

ecossistêmicos nos documentos, como no NPF 3), gestão do uso da terra, habitação e infraestrutura. 

Temas estes também fundamentais para a agenda de mitigação à mudança do clima, como 

apresentado no NPF 3, na SPP e no próprio CCP. Em linha com o reconhecimento, por Dale et al. 

(2018), de que os níveis de governo trabalhando de maneira congruente, junto à integração interna, 

“dentro e através de cada nível” (p. 352), aumentam as chances de mudanças nos caminhos de 

desenvolvimento, reconhece-se no sistema de planejamento escocês a busca por mudanças 

transformacionais nos espaços, paisagens e equipamentos e aparatos urbanos com base na integração 

de agendas – entre as quais mitigação e adaptação – por meio de abordagens holísticas em torno dos 

lugares (place) .  

Tal sistema regulatório, de políticas públicas e instrumentos, conecta as áreas e temas da 

gestão pública e forma a base para o fortalecimento de capacidades adaptativas (CA) e de resiliência 

nos territórios. Os Flood Risk Management (Scotland) Act e Community Empowerment (Scotland) 

Act 2015 funcionam deliberadamente como conectores entre áreas e temas, enquanto os instrumentos 

para a implementação das leis e políticas - do Community Empowerment Act, ao National Standards 

for Community Engagement, passando pelo Community Choices Fund - dedicam-se à conexão 

também entre níveis e escalas.  

A integração horizontal da adaptação a outras agendas de governo foi principal caminho pelo 

qual o Glasgow City Council (GCC) e os órgãos e agências de governo local vieram trabalhando o 

tema. Isso porque não se partiu de um plano ou estratégia de adaptação para, então, se pensarem os 

meios de implementação; um dos motores da agenda foi a Our Resilient Glasgow (ORG), estratégia 

de resiliência que assume contornos e diretrizes do financiador (Rockfeller Foundation) e tem por 

método identificar e fortalecer iniciativas já em curso ou planejadas que contribuam com os seus 14 

objetivos organizados em quatro eixos (de acordo com o City Resilience Framework).  

Dessa maneira, a sentença de Frase (2019), em artigo sobre o plano de adaptação de Glasgow 

(a ser lançado na COP26), captura a essência da agenda na região da cidade, e também apresenta a 

fonte da dificuldade de delimitação do que é ou seria adaptação e resiliência na prática: “Ele [o plano 

de adaptação] reconhece a constatação óbvia de que os residentes de Glasgow têm preocupações mais 
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imediatas, como pobreza, moradia e lixo. As descobertas buscam se alinhar com essas preocupações, 

usando a revolução ambiental para atender às necessidades sociais” 79 . Se, devido às estreitas 

interrelações com muitas agendas políticas tradicionais, a adaptação raramente é realizada apenas em 

resposta às mudanças climáticas presentes e eventos previstos (Tompkins et al., 2010), o fato de 

funcionar, em Glasgow, como uma agenda ‘hub’, de integração de agendas sociais, ambientais e 

econômicas, e pensada para ser transversal, traz, a reboque, a falta de clareza sobre ações e resultados.  

Como refletido nas entrevistas com o gestor de projeto da Climate Ready Clyde (CRC), o 

pesquisador especialista em saúde pública e o oficial de energia do GCC, adaptação à mudança do 

clima raramente é o foco principal dos projetos. A entrada nos projetos, seja na fase de planejamento 

ou em etapas de revisão e expansão das intervenções, se dá principalmente pela aplicação da ‘lente 

climática’ na análise de ações e infraestruturas. Nessa toada, os riscos climáticos foram incorporados 

à argumentação em prol da infraestrutura verde, e atralados a dois problemas críticos, estruturais, do 

sistema urbano de Glasgow: gestão da água (drenagem e esgoto); e saúde pública e bem-estar. Estes 

dois, por sua vez, atravessados pelas desigualdades socioeconômicas traduzidas em maior exposição 

e vulnerabilidade frente aos riscos de inundação, falta de acesso à habitação de qualidade e maior 

incidência de doenças crônicas e adquiridas entre as populações em situação de privação social. 

Na sequência, serão analisados os fatores que, na Escócia e em Glasgow, propiciaram os (i) 

alinhamento vertical, (ii) integração horizontal, e a consequente (iii) confluência de discursos e 

visões.  

5.1.1 Alinhamento vertical 

5.1.1.1 Vetores institucionais 

O sistema de planejamento é o principal vetor de alinhamento vertical entre políticas dos três 

níveis de governo e responde à Scotland’s Economic Strategy. Ele é, portanto, norteado pela 

promoção de ‘desenvolvimento sustentável’, entendido como  crescimento econômico combinado a 

aumento de equidade, como meio para que bem-estar e justiça social sejam alcançados. O Planning 

(Scotland) Act 2019 determina que todos os níveis e órgãos de governo devem responder, em seus 

planos, ao compromisso de reduzir as emissões e gerenciar riscos climáticos, de forma que o 

crescimento econômico deve ter suas bases em soluções e infraestrutura de baixo carbono e 

resilientes, combatendo a ameaça de aumento das desigualdades que os eventos climáticos implicam 

 
79 Fraser (2019). BBC News, “Glasgow sets out ambitious climate change plan”. Disponível em 
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-49851793. Acesso em 28/08/2020. 
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(Scottish Government, 2019h). Ainda em nível nacional, os dois principais instrumentos para a 

execução da lei, o National Planning Framework (NPF) e a Scottish Planning Policy (SPP), têm o 

ganho de resiliência por comunidades e ecossistema como um pilar. Tal alinhamento normativo é 

acompanhado da obrigação de relato ao ministério escocês, que, por sua vez, reporta ao Reino Unido. 

Portanto, há um mecanismo de enforcement em jogo.  

Outro vetor de promoção de alinhamento foram as fontes de financiamento da União Europeia 

e nacionais, do governo escocês. O Climate Change Fund vinha fortalecendo a noção de coesão social 

e empoderamento comunitário como bases para lidar com a mudança do clima; e projetos e programas 

financiados pela Comissão Europeia vinham viabilizando experimentos e fomentando o 

conhecimento sobre SbN em Glasgow80. Combinadas ao financiamento internacional, estão as redes 

transnacionais, que envolvem atores em nível local e servem para a disseminação de conceitos e 

técnicas. No caso de Glasgow, além da 100 Resilient Cities, cujos financiamento e rede propiciaram 

a criação de uma agenda de resiliência para a cidade, cada projeto com financiamento da Comissão 

Europeia ao qual a cidade se juntou fundou uma rede de colaboração com outras cidades e, assim, 

promoveu o alinhamento de conceitos e abordagens. Isso está refletido nos instrumentos de política 

que mencionam tais projetos como referência e nas falas de atores-chave, em especial, da diretora de 

estratégia e projetos espaciais do GCC.  

5.1.1.2 Eixos temáticos 

Em Glasgow, a partir dessas frentes de financiamento e trocas internacionais, foi possível 

aumentar capacidades institucionais para lidar com resiliência e SbN. Em relação à resiliência, isso 

significou não apenas tornar profissionais conhecedores dos conceitos e do tema em si, como também 

possibilitar a criação de uma estrutura organizacional no GCC, representada pela unidade de 

resiliência que se propôs transversal desde o início e se manteve ao final do financiamento. Ao mesmo 

tempo, em linha com o que Wofram (2016) coloca, as características materiais e sociopolíticas ao 

largo da cidade vêm reformulando as influências internacionais e nacionais, priorizando, por 

exemplo, soluções para terrenos baldios e desocupados e alinhando-as a iniciativas já em curso, como 

o programa Stalled Places. De baixo para cima, as condições e práticas locais alimentam e 

transformam as políticas em outros níveis. Isso acontece, em especial, a partir das experiências em 

 
80 O Diagnóstico de Riscos e Oportunidades da CRC (Climate Ready Clyde, 2018) considera a saída do Reino Unido da 
União Europeia como um risco para o avanço das agendas de mudança do clima e SbN e afirma a importância de que, 
nesse contexto, a cidade de Glasgow atue junto aos governos da Escócia e do Reino Unido para que instrumentos de 
financiamento nesses níveis possam fortalecer as duas agendas. No momento da pesquisa o Brexit ainda não havia sido 
levado a cabo. 
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Glasgow, já que a cidade foi assumida como laboratório para experimentação de projetos e ações de 

resiliência, adaptação e SbN, a serem então replicados em outras áreas do país (Scottish Government, 

2019a).  

 O entendimento de que os “estresses crônicos” de longa data, a pobreza e a inequidade, são 

barreiras estruturais à resiliência respalda-se em uma série de estudos e diagnósticos que evidenciam 

a correlação entre fatores de vulnerabilidade social e exposição à inundação (Scottish Government, 

2015a; SEPA, 2016). Portanto, na prática, fortalecer resiliência significa, para os gestores públicos e 

formuladores de políticas escoceses, lidar com tais questões estruturais, para as quais não há soluções 

de curto prazo. Além disso, a colaboração vertical e horizontal entre órgãos de governo, bem como 

entre setor público, privado e organizações da sociedade civil, é reconhecida como indispensável. 

Tudo isso está em linha com o que diferentes autores apontam como características de um novo 

domínio das políticas públicas requerido frente a wicked problems (Biesbroek, et al., 2010; Preston, 

et al., 2011; Massey & Huitema, 2013), que envolve novos arranjos de governança multinível 

(Bulkeley & Betsill, 2010; Bulkeley et al., 2015), o NPF3 afirma que:  
  Os requisitos de adaptação deverão ser amplos. A gestão de risco de inundação em 

escala de captação se tornará mais importante em resposta às mudanças nos padrões 
climáticos. As autoridades de planejamento têm um papel a desempenhar no trabalho 
transfronteiriço e multissetorial. A gestão sustentável da terra e o aprimoramento dos 
ecossistemas oferecem oportunidades de adaptação que trazem benefícios para as 
comunidades, a economia e o meio ambiente em geral. À medida que surgem, 
esperamos que os planos de gestão de risco de inundações se tornem parte integrante 
do planejamento estratégico e de desenvolvimento local. (Scottish Government, 
2014: 48) 

 
Embora reconheça outros riscos da mudança do clima para os sistemas naturais e construídos 

da Escócia, o Framework, que condensa as diretrizes para planejamento nos níveis subnacionais, 

afirma que o principal foco para desbloquear territórios urbanos prioritários para desenvolvimento 

são os eventos de inundação mais frequentes e intensos e a limitação da infraestrutura de drenagem e 

esgoto. É principalmente em torno da gestão desse risco, e dos esforços para evitar o aumento de tal 

risco, que a formulação e implementação de políticas e intervenções públicas se alinham entre os 

níveis e passam a se refletir nos territórios urbanos. Dessa maneira, a disseminação dos resultados de 

estudos e diagnósticos ofereceu uma base científica comum e a clareza sobre as ameaças do clima, 

pedra angular para que o sistema de planejamento pudesse puxar o alinhamento entre os níveis de 

governo e a transversalização da adaptação entre as áreas e agendas públicas.  

Tal base científica também respalda as metas e esforços de redução das emissões de GEE, do 

nível do Reino Unido aos níveis nacional e local. A meta de zerar as emissões líquidas até 2050 
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assumida pela Escócia passava a permear os intrumentos de políticas de planejamento definindo, por 

exemplo, a rota de investimentos futuros em infraestrutura e moradia, junto à diretriz de que os 

investimentos apontem também para estruturas construídas, naturais e sociais resilientes, como 

aponta, por exemplo, o NPF 4 (Scottish Government, 2020). Entre os pontos de convergência entre 

resiliência e mitigação destacam-se as SbN capazes de gerar múltiplos benefícios, que incluem a 

renaturalização das cidades, a remoção de carbono e a redução de riscos climáticos. Aparentemente, 

pelos documentos de planejamento e mudança do clima, não há contradições entre as agendas, elas 

se fortalecem mutuamente, e o movimento anunciado era de integrá-las no curso da gestão pública, 

nos processos de diferentes níveis de governo.  

Adaptação e resiliência caminham juntas através dos níveis e instâncias de planejamento, 

desde o nível nacional, por vezes, sem distinção entre as duas, que ainda se traduzem em  gestão de 

risco climático. Meios e fins também se intercambiam, com medidas de adaptação, por vezes, sendo 

apresentadas como objetivo. No entanto, identifica-se uma gradação: no nível nacional, a abordagem 

de resiliência, como processo contínuo pautado por coesão e social e empoderamento, se mostra mais 

forte; no nível local, os instrumentos de planejamento priorizam medidas específicas para 

desbloquear o potencial de desenvolvimento de áreas da cidade.  

Assim, se há o alinhamento vertical a respeito da relevância de resiliência e de medidas 

adaptativas, há uma lacuna a respeito dos meios de implementação no que se refere ao fortalecimento 

de resiliência, que se reflete na falta de diretrizes para isso no nível local. Quanto mais perto do nível 

do território, mais técnicos os documentos se tornam e mais distantes das diretrizes metodológicas e 

das abordagens apregoadas nos documentos nos demais níveis. Embora amplamente mencionadas 

nos instrumentos de nível nacional, regional e local, as noções de justiça climática e equidade não 

aparecem diretamente nos documentos do nível do território analisados (masterplan de Cowlairs e 

relatório do CRL).  

 Outro eixo de alinhamento entre níveis que se apresenta desde o Planning (Scotland) Act 2019 

é a prioridade conferida às SbN, mais especificamente, a espaços e infraestrutura verdes. A lei atribui 

às autoridades de planejamento a obrigação de desenvolver ou fortalecer estratégias para lugares 

abertos (open space strategies) que contem com essas soluções, e indica a importância da integração 

entre as agendas de clima – mitigação e adaptação – e biodiversidade (Scottish Government, 2019c). 

Para que tais diretrizes sejam realizadas, papel crucial é atribuído à Central Scotland Green Network 

(CSGN), que compõe o NPF e se desdobra, em nível regional, na Glasgow and Valley Clyde Green 

Network Partnership (GVCGNP).  
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 Da GCVGNP ao Strategic Development Plan (SDP), infraestrutura e espaço verdes e azuis se 

propagam e chegam aos instrumentos em nível local, atrelados principalmente às mesmas três 

agendas pelas quais navega o tema adaptação: gestão da água; habitação e saúde; e bem-estar. Nos 

territórios urbanos, conectam-se a outras questões locais relevantes, como os terrenos baldios em 

Glasgow. Nas entrevistas, evidencia-se a conformação de uma comunidade discursiva entre 

profissionais envolvidos na agenda de SbN, os quais se identificam em torno do objetivo comum de 

promover essas soluções e do entendimento compartilhado sobre as especificidades técnicas e a gama 

de benefícios oferecidos. Essa comunhão vinha sendo criada por meio das relações entre profissionais 

em eventos, como seminários sobre o tema, interações formais e informais em iniciativas e instâncias 

locais, mas também, como já mencionado, por projetos e estudos com apoio e escopo internacional 

(por exemplo, Naturvation Project81 e NBS201782). 

5.1.1.3 O alinhamento que não chega ao território: justiça climática  

Promoção de justiça climática permeia as políticas e instrumentos da agenda de clima. Porém, 

embora com significados alinhados entre os níveis de governo, encontra entendimentos destoantes 

entre representantes de organizações de base comunitária.  

O Scotland Climate Change Adaptation Programme (SCCAP) e o Climate Change Plan (CCP) 

tratam a justiça climática tanto como fim quanto em seu aspecto procedimental (Mabon, 2018). Os 

documentos a traduzem em justiça social, como qualidade buscada na transição para uma economia 

de baixo carbono e como meio para fortalecer capacidade adaptativa (Scottish Government, 2014; 

Scottish Government, 2018). Seu aspecto distributivo é considerado no SCCAP, ao apontar a 

necessidade de mediação da distribuição de benefícios das ações climáticas e dos custos da mudança 

do clima para que, se as desigualdades sociais não forem reduzidas, que elas, ao menos, não sejam 

acentuadas (Scottish Government, 2019a).  

Na linha da promoção de justiça social por meio dos investimentos em resiliência, a ORG 

considera a agenda de mudança do clima como oportunidade para melhorar a qualidade de vida das 

comunidades de baixa renda, por meio de abordagem de “infraestrura integrada” que fortaleça os 

ativos naturais e construídos (Glasgow City Council, 2016). Considera, assim, justiça climática como 

 
81  “Connecting Smart City Technologies and Nature-based Solutions in Newcastle”. Disponível em: 
https://naturvation.eu/blog/20170810/connecting-smart-city-technologies-and-nature-based-solutions-newcastle. Acesso 
em 21/07/2018. 
82 “Blue-green infrastructure in smart cities”. Disponível em: https://nbs2017.eu/conf_topics/blue-green-infrastructure-
in-smart-cities/. Acesso em 21/07/2018. 
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meio para promover justiça social, ao mirar a melhoria do acesso e da qualidade dos ativos públicos 

e privados dos quais as comunidades usufruem.  

 Entre as organizações de base comunitária – como Lambhill Stables (LS), Milton Community 

Garden (MCG) e Urban Roots (UR) -, justiça climática aparece como algo inalcançável, já que o 

ponto de partida para os esforços de fortalecimento de resiliência e CA é tão desigual, que atribuir 

responsabilidades para essas comunidades, diante do risco que as afeta desproporcionalmente, 

configura-se, por si só, uma injustiça. Isso se reflete nas falas da voluntária e ativista da The 

Community Volunteering Charity (TCVC) e da representante da amigos do Halfway Community 

Park.  Na visão delas, é preciso que os grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade - e com 

baixas pegadas de carbono - invistam esforços em transformações locais e mudanças de 

comportamentos, para que os impactos e riscos dos eventos climáticos que sobre eles recaem sejam 

mitigados, mesmo que eles estejam entre os atores que menos contribuíram (com base em seus 

padrões de vida e de consumo) para a mudança do clima. São essas comunidades, ainda, que se veem 

diante de mudanças na paisagem, a partir de medidas de adaptação impostas pelo setor público, como 

as áreas verdes alagáveis em Toryglen e Milton.  

 Dessa maneira, a fórmula para promoção de justiça climática não é linear. Mesmo diante de 

intenções de promoção de resiliência sistêmica, capaz de reduzir vulnerabilidades no longo prazo, é 

preciso que os agentes públicos escutem atentamente os territórios, considerando que a agenda de 

clima é, além de oportunidade, fator de relocalização e exaltação das tensões sociais e políticas no 

sistema urbano (Bulkeley, 2010; Lovell et al., 2009). Ainda, para que as mudanças de 

comportamento, hábitos e modos de vida capazes de reduzir vulnerabilidades possam de fato 

acontecer, é necessário que alternativas sejam viabilizadas, por exemplo, pela oferta de infraestrutura 

para o ciclismo e espaços que propiciem a interação social.  

 Como aponta Cotton (2017) em sua análise sobre justiça climática em políticas de gestão de 

risco de inundação na região da cidade de Glasgow, embora elas contemplem fatores relacionados a 

efetividade e eficiência, mostram-se frágeis no concerne à busca pelo entendimento dos diversos 

fatores que compõem situações de vulnerabilidade e à avaliação de diversas opções de adaptação, 

assim como os princípios de equidade e legitimidade inseridos nessas polítcas. O desalinhamento 

entre políticas e comunidades no que concerne à justiça climática pode ser, em parte, explicado: pela 

fragilidade desses princípios, que se referem à compreensão da distribuição e das dinâmicas 

socioeconômicas dos grupos em situação de vulnerabilidade em determinado território; pelo 

envolvimento dos grupos sociais na cocriação de planos e ações de adaptação; e pela clareza sobre 
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trade-offs que podem resultar de esforços de adaptação, mesmo quando pensados para serem 

socialmente justos e minimizar impactos. 

 Os vetores para financiamento de projetos e organizações de base comunitária também 

contribuem para explicar a percepção, por parte de representantes das comunidades, de que a 

adaptação chega aos territórios com conotações de imposição e obrigação. É o caso de fundos que 

atribuem metas quantitativas relacionadas a clima a serem cumpridas, mesmo quando ausentes de 

sentido para as organizações e comunidades locais. Conforma-se, assim, um ciclo que exacerba eixos 

de “injustiça” inerentes ao sistema, à medida que as comunidades de renda média-alta não precisam 

de recursos desses fundos para desfrutar de espaços públicos de qualidade, segurança alimentar ou 

saúde e bem-estar, tampouco sendo chamadas a dedicar tempo, engajando-se em projetos 

socioambientais liderados pelo governo local. São justamente as comunidades que menos têm ativos 

e meios para dispor e usufruir dos espaços públicos que dependem de financiamento condicionado 

para fazê-lo e, como consequência, são obrigadas a enquadrar suas demandas no que os atores 

externos entendem como as necessidades locais e comprovar impacto de acordo com os indicadores 

e metas com os quais esses atores estão comprometidos.  

 Nesse sentido, e em sintonia com o que traz a literatura sobre integralidade das políticas 

urbanas (Grau-Solés et al., 2011), o pesquisador especialista em saúde pública reconhece que, quando 

não desenhados a partir das necessidades e interesses das comunidades em situação de 

vulnerabilidade, iniciativas ambientais tendem a reproduzir ou acirrar os ciclos que produzem 

desigualdades ao largo das cidades.  

5.1.1.4 Abordagens que atravessam os níveis de governo 

 As abordagens sobre riscos climáticos, adaptação e fortalecimento de resiliência conformam 

os meios pelos quais a agenda de adaptação chega aos territórios, refletindo-se nas características e 

componentes dos projetos e iniciativas que têm como foco ou envolvem a mudança do clima. A 

defesa de abordagens ‘holísticas’ e integradoras - de pessoas, ambiente natural e entre agendas 

políticas -, como se propõe o placemaking, atravessa os níveis de governo na Escócia e posiciona os 

projetos de regeneração e as SbN no centro do planejamento público urbano. 

 A concretização das abordagens ‘holísticas’ em destaque em ações e projetos nos bairros e 

comunidades compõe um processo de mudança cultural em curso nos órgãos e empresas públicas, 

como denota a experiência da Scottish Waters compartilhada pela planejadora de estratégias de 

redução de riscos de inundação da empresa. Tal processo de mudança cultural está no cerne de 

processos de transformação urbana (Boyd & Juhola, 2015) e depende de uma confluência de fatores. 
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No caso de Glasgow e região, esses fatores incluíram os já mencionados programas regionais da 

União Europeia; restrições orçamentárias; a limitada efetividade das ações atomizadas, baseadas em 

infraestrutura cinza, no longo prazo; a formação de parcerias e coalizões dedicadas à disseminação 

dessas abordagens; e o engajamento de profissionais que ocupam cargos de liderança. 
 

Abordagens holísticas e integradoras 

Regeneração urbana, infraestrutura verde e soluções integradoras entre agendas - em especial 

uso da terra, mobilidade, habitação e adaptação - são apontadas em instrumentos no nível da região 

do Vale Clyde (England et al., 2018; ClydePlan, 2017).  A ORG se propõe a ser um “ponto de partida 

para um programa holístico de ações para resiliência” (Glasgow City Council, 2016: 12). O SDF 

Clyde estabelece um amplo programa de regeneração do rio e de seu entorno como guarda-chuva 

para a criação de um sistema integrado de funções sociais, econômicas e ambientais (Glasgow City 

Council, 2018a).  

O planejamento da paisagem traduzida nos Strategic Development Frameworks (SDF) e 

masterplans é processo privilegiado, segundo a SPP, para abordagens holísticas e integradoras 

capazes de fortalecer processos naturais e sociais, os quais possam reduzir e absorver os impactos da 

mudança do clima (Scottish Government, 2014a). Ainda segundo a Política, a infraestrutura verde e 

azul depende de tais abordagens para que desempenhe suas funções em toda sua potencialidade, de 

maneira integrada a outras SbN e também às soluções convencionais, de infraestrutura cinza. O SDF 

do rio Clyde é exemplo de uma abordagem integradora para o planejamento da paisagem, ancorado 

na formação de uma rede verde e azul que reduz a necessidade de infraestrutura cinza, como as 

muretas de proteção nas margens do rio (Glasgow City Council, 2018a).  

Também no nível regional, a integração das característas espaciais e das dinâmicas sociais, 

econômicas e culturais no planejamento dos espaços e territórios é tida como necessária para que 

desigualdades socioeconômicas possam ser reduzidas e o acesso a equipamentos e serviços públicos, 

promovido. Ambas as coisas são entendidss como base para diminuir vulnerabilidades frente à 

mudança do clima (Clydeplan). A integração entre pessoas e ambiente natural envolve, em Glasgow, 

principalmente os cursos d’água e requer tanto a remoção de barreiras físicas quanto a ressignificação 

social e cultural de córregos, canais e rios, para que eles, por sua vez, possam funcionar como 

conectores entre pessoas, comunidades e áreas da cidade (Clydeplan, 2017).  

Reconhecer as iniciativas e os movimentos em curso nos territórios, envolver atividades 

lúdicas e intervenções artísticas e ações de consulta, participação e engajamento dos atores e cidadãos 

que fazem o território (nas fases de planejamento, implementação e operação das intervenções) 



  

 

334 

 

mostra-se como pilares para que as abordagens possam ser de fato holísticas e integradoras. O 

processo de elaboração da ORG abarcou esses três pilares em diferentes etapas, partindo do 

mapeamento das iniciativas relacionadas a fortalecimento de resiliência e de CA existentes. A onda 

mais recente de projetos de regeneração diferencia-se da anterior justamente por incorporar tais 

pilares. Isso é a principal mudança entre os projetos que anteceram Barrowfield Park e o Canal & 

North Gateway (CNG). Além disso, vale ressaltar a incorporação de análises de cenários climáticos 

como base para a definição das áreas prioritárias de regeneração83 e de espaços e infraestrutura verdes 

e azuis como componentes indispensáveis, e até inegociáveis, aos projetos.  

O alinhamento sobre a importância dessas SbN entre as políticas e instrumentos dos diferentes 

níveis de governo cria a base para essa ‘inegociabilidade’ e respalda-se em argumentos encontrados 

na literatura e em experiências internacionais: o potencial de gerar benefícios ambientais, sociais e 

econômicos; apoiar o fortalecimento de resiliência (EPRS, 2017); e responder a desafios da sociedade 

de maneira eficiente e adaptativa, por meio do fortalecimento de ecossistemas e ambientes naturais 

(IUCN, 2016). 

Assim, os projetos de regeneração são, em Glasgow, o lócus em que o alinhamento das 

políticas em relação a abordagens holísticas se materializa nos territórios; em que as diretrizes 

metodológicas vindas de cima (top-down) configuram agendas locais de desenvolvimento urbano e 

se encontram com as demandas e os interesses das comunidades.  

Placemaking 

O placemaking é a abordagem holística em destaque nas políticas e instrumentos de 

planejamento do nível nacional ao local (do Planning (Scotland) Act ao City Development Plan). O 

masterplan de Cowlairs reconhece esse lugar privilegiado que a abordagem ganhou nos últimos anos 

no sistema de planejamento e mudança do clima (Glasgow City Council , 2019). Apesar de as relações 

entre placemaking, resiliência e adaptação estarem apontadas nos ORG, masterplan de Cowlairs e 

relatório do CRL – a partir do entendimento de que ‘locais de qualidade’ são a base para resiliência -

, o método e a ferramenta propostos pelo governo da Escócia para apoiar o design dos lugares não 

englobam explicitamente adaptação como eixo ou tema foco para as perguntas norteadoras para o 

planejamento coletivo (Scottish Government et al., n.d.). 

 
83 Desde 2015, as áreas prioritárias do programa nacional de regeneração são definidas com base nas análises de risco de 
inundação desenvolvidas pela SEPA para toda a Escócia, traduzidas nas Flood Risk Management Strategies para os 14 
Local Plan Districts da Escócia (SEPA, 2015). 
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O alinhamento entre os níveis em relação à importância do placemaking respalda-se em 

especial em dois entendimentos compartilhados: de que é nos ‘lugares’, no nível do território, que 

políticas e seus instrumentos se concretizam ou não e, portanto, o lugar é o alvo primordial das 

políticas e ações públicas voltadas ao desenvolvimento; de que existem algumas características que 

devem ser promovidas nos lugares, para que processos de desenvolvimento consistentes e equitativos 

sejam possíveis. Tais características são apresentadas como os objetivos dos NPF e SPP: lugares bem-

sucedidos e sustentáveis; de baixo carbono; naturais e resilientes; e conectados (Scottish Government, 

2014a; Scottish Government, 2014). Características essas que servem de norte para se pensarem os 

lugares nos demais níveis.  

Na agenda de clima, o Climate Change Plan (CCP) coloca o placemaking como uma 

ferramenta para que as pessoas sejam ouvidas sobre os lugares onde vivem e possam influenciar os 

caminhos pelos quais eles se transformarão, destacando, assim, o aspecto participativo da abordagem 

(Scottish Government, 2018). A ORG aponta que o primeiro passo é compreender o lugar, suas 

características físicas, sociais e econômicas, as quais devem ser equilibradas no plano de 

desenvolvimento local, com atenção indispensável à gestão da água e de riscos de inundação 

(Glasgow City Council, 2016). A estratégia destaca a abordagem como caminho para a colaboração 

entre setores e serviços, para que as oportunidades locais possam ser desenvolvidas e as necessidades 

atendidas a partir das visões, histórias e experiências das pessoas e comunidades. Ela é,  assim, um 

método para promoção do encontro entre diretrizes que chegam de outros níveis e as dinâmicas 

socioeconômicas e culturais locais. Nesse sentido, a abordagem se dedica a colocar em prática a 

necessária integração entre políticas e influências que chegam dos outros níveis de governo e da 

esfera internacional e as iniciativas e ações já em curso nos territórios, um dos desafios implicados 

na agenda de adaptação (Vedded et al., 2016; Bulkeley & Betsill, 2005). 

O método e a ferramenta disponibilizados pela Adaptation Scotland, Place Standard Tool 

(Scottish Government, 2019b; Scottish Government et al., n.d.), ilustrados na Figura 33, funcionam 

como apoio para discussões coletivas guiadas sobre os ativos e carências, soluções e problemas 

presentes em um território e podem ser aplicados a diferentes fins.  
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  Mesmo assim, não garantem 

processos efetivamente participativos, os 

quais dependem, como denotam as 

entrevistas realizadas na pesquisa 84 , da 

representação equilibrada dos diferentes 

grupos sociais e da capacidade de se 

criarem um ambiente e relações que 

desafiem o desequilíbrio de poder 

instituído entre grupos sociais, 

organizações e setores. 

Regeneração  

A menção a projetos de 

regeneração urbana como referência para 

desenvolvimento perpassa os níveis, tanto nos instrumentos de planejamento quanto de clima, embora 

com conotações que variam da melhoria em fachadas de edifícios à regeneração econômica de 

comunidades, bairros e áreas e ao fortalecimento de resiliência. Em especial, o projeto CNG é 

considerado um “ativo nacional” e solução para desbloquear o potencial de desenvolvimento das 

áreas urbanas na zona norte de Glasgow (Scottish Government, 2019; Scottish Government, 2014). 

Infraestrutura verde e azul é apontada como peça-chave de processos de regeneração também nos 

diferentes instrumentos, do NPF ao masterplan de Cowlairs, do SCCAP à ORG.  

Em Glasgow, os esforços de regeneração foram organizados em uma estratégia mais ampla, 

de desenvolvimento da cidade, a partir da identificação das oito Áreas de Regeneração 

Transformacional (TRA) e da criação da Transforming Communities: Glasgow (TC:G). Os 

instrumentos de planejamento em nível local refletem a estratégia de regeneração e incorporam as 

diretrizes que chegam de outros níveis, como é o caso dos SDF. Como as áreas de regeneração não 

se contêm nos limites da cidade, a visão regional propiciada pelas Strategic Development Planning 

Authorities – na região de Glasgow, o Clydeplan - foi fundamental para a adoção de uma abordagem 

integradora que segue as dinâmicas territoriais. Assim como o nível estadual na pesquisa de Chu et 

al. (2018) teve papel fundamental para o fortalecimento das capacidades institucionais para o avanço 

 
84 A questão da suspensão de relações de poder nos processos de colaboração e participação é evidenciada nas falas, por 
exemplo, do gestor de projetos da CRC e do especialista, pesquisador em saúde pública do Glasgow Centre for 
Population Health e diretor de regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals.  
 

 
Figura 33. Gráfico que resulta das conversas de 
avaliação do lugar, com base na Place Standard Tool 

Fonte: Place Standard (Scottish Government, 2019b)    
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na agenda de clima em nível local, o Clydeplan e a Climate Ready Clyde (CRC) serviram de suporte 

para que o GCC e seus parceiros pudessem avançar nos projetos de regeneração urbana em relação 

às apregoadas abordagens holísticas e integradoras. 

Tais abordagens se traduzem, nesses projetos, na inserção do clima como elemento transversal 

e nas intenções de promoção de resiliência como processo contínuo e de longo prazo, não apenas 

medidas atomizadas – pontuais e isoladas. Exemplo disso é o canal inteligente, pautado pela 

tecnologia que permite a automatização de parte da gestão do fluxo e volume d’água, mas também 

pensado como base para a regeneração social, cultural e econômica da área, de forma a reduzir a 

vulnerabilidade e fortalecer capacidades. Isso é conseguido, por meio de investimento e coesão social, 

que possibilita que os grupos sociais locais absorvam e respondam a possíveis impactos de eventos 

climáticos, bem como de outros estressores. Inserida na agenda de resiliência, promovida por meio 

dessa nova leva de projetos de regeneração, a adaptação à mudança do clima tem reforçado o seu 

caráter social, como apregoam os documentos das políticas escocesas e como defende a abordagem 

da AS (Pelling & High, 2005). Nesse processo, observa-se em Glasgow a convivência de medidas 

curto prazistas, voltadas a lidar com impactos presentes e lidar com riscos específicos por meio de 

ações pontuais, e uma abordagem que assume resiliência como uma construção contínua e de longo 

prazo. Tal fricção denota uma transição em que os meios para implementação desta última abordagem 

nos territórios, para traduzi-la nos espaços, infraestrutura, paisagem e equipamentos públicos urbanos, 

ainda não estavam claros ou sistematizados, mas emergiam das experiências dos projetos de 

regeneração urbana.  

Inovação e empoderamento comunitário  

Inovação e empoderamento comunitário são articulados em nível nacional, tanto nos 

intrumentos de planejamento quanto de clima (Scottish Government, 2014; Scottish Government, 

2014; Scottish Government, 2014a). Empoderamento, soluções baseadas no lugar e inovação são 

assumidos como pilares para crescimento econômico e participação social, elementos fundamentais 

para o desenvolvimento resiliente (Glasgow City Council, 2016). Apesar de os documentos indicarem 

que as duas coisas, empoderamento e inovação, devam ser fomentadas em nível local, não deixam 

claro os meios para isso. No masterplan de Cowlairs, a inovação aparece atrelada às tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), como ferramenta para bairros mais compactos, funcionais e para o 

‘empoderamento digital’ fundante de novas relações das pessoas com a cidade (Glasgow City Council 

, 2019). Nessa linha, a ORG propõe a Open Glasgow's Community Mapping tool como Plataforma 
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para participação digital. No entanto, experiências mostram que plataformas e ferramentas não criam 

cultura de participação ou empoderamento, ao contrário, estes últimos são necessários para que as 

primeiras tenham utilidade (Street, et al., 2019).  

Assim, embora haja um alinhamento vertical sobre a importância de empoderamento e 

inovação e sobre estarem os dois imbricados, inovação ganha diferentes conotações do nível nacional 

ao territorial. Sobre como promovê-los, além da abordagem de placemaking, que potencialmente 

contribui para as duas coisas, a experiência do projeto CNG coloca em destaque o método Charrette. 

Este teria aberto o espaço para inovação a partir da experimentação de ideias e construção coletiva 

de cenários. Um exercício imersivo, de três dias, que, para se desdobrar em inovações nos sistemas 

urbanos, precisa encontrar outros espaços fluidos para experimentação e colaboração, sejam eles 

institucionais ou informais (Wolfram, 2016). No caso do CNG, a Reserva Natural Claypits e a Co-op 

ofereciam essa oportunidade pelo espaço verde que convida a ocupar e usar o espaço público, pelo 

fortalecimento das organizações sociais locais e pelo arranjo de governança, que se desenhava, 

integrado a processos institucionalizados de tomada de decisão.  

Se aprendizagem e inovações significativas tendem a surgir em múltiplos nichos políticos e 

técnicos dispersos, nos quais as inconsistências dos padrões e paradigmas vigentes podem ser 

explicitados, e visões alternativas, emergir (Lovell et al., 2009), é especialmente nos espaços criados 

e mantidos pelas organizações de base comunitária que, no caso de Glasgow, inovações e 

empoderamento vinham sendo criados e alimentados. O alinhamento vertical sobre como prover 

engajamento e inovação chega ao nível dos bairros e comunidades por meio de iniciativas que 

fortalecem essas organizações e suas capacidades para que os projetos endógenos, arquitetados nas 

comunidades, possam ser implementados e expandidos, como é o caso do programa Stalled Places, 

por exemplo. Importa também a criação de capacidades institucionais, para que os órgãos e agências 

em atuação no nível local trabalhem junto com tais organizações e iniciativas, fortalecendo relações 

horizontais no sistema sociotécnico (Pires e Gomide, 2014). Isso vem se dando em Glasgow por meio 

das parcerias e coalizões, de projetos interdepartamentais e da conexão entre equipes técnicas e 

‘embedded artists’ (por exemplo, por meio do projeto Cultural Adaptations). 

Mesmo assim, as relações horizontais ainda estão aquém do que atores-chave entrevistados 

gostariam, em especial, representantes das organizações de base comunitária85. Essas relações são 

necessárias, para que projetos experimentais, uma vez bem-sucedidos em seus propósitos, sejam 

 
85 É o caso dos depoimentos trazidos nas entrevistas com a coordenadora de projetos da MCG, a voluntária e ativista da 
TCVC e a gerente geral da LS. 
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alçados ao nível do sistema urbano (Lovell et al., 2007; Chu et al., 2018). Do lado das comunidades, 

as relações horizontais demandam senso de pertencimento, capacidade de gestão e visão sistêmica 

para a interface com as autoridades públicas e com o setor privado. Isso se tornava realidade na zona 

norte de Glasgow, com a liderança da FoP no processo de criação de Claypits e em sua atuação na 

instância de gestão da Reserva e na Co-op. Esse processo se explicita na fala da diretora executiva da 

FoP, ao refletir sobre a estratégia de interação com os órgãos e agências de governo: “eles não são 

inimigos, temos que entendê-los e encontrar os interesses comuns, e as organizações de base 

comunitária podem ajudá-los a conduzir o engajamento de forma apropriada”.  

 

Por fim, o alinhamento entre níveis, no caso de Escócia e Glasgow, ilustra tanto a ‘difusão de 

políticas’ quanto o ‘aprendizado de políticas’ que Heitchel et al. (2017) reconhecem como caminhos 

para a convergência. As referências cruzadas entre intrumentos refletem que uns servem de base para 

outros, os quais, por sua vez, são considerados e incorporados nas revisões dos primeiros, em um 

ciclo convergente de políticas públicas, que configura um processo de aprendizagem em curso no 

sistema político. Esse processo serve de apoio para a integração horizontal entre áreas de governo, 

não apenas porque gestores e equipes técnicas são levados a conhecer sobre os temas mencionados 

nos documentos que guiam seus projetos, mas também porque são procurados por seus colegas para 

colaborações. 

5.1.2 Integração horizontal: transversalização e intersetorialidade  

As entrevistas realizadas com atores-chave direta e indiretamente relacionados à agenda de 

adaptação revelam que ela adentrou diferentes áreas do governo local, tanto no GCC quanto em outros 

órgãos e agências, e vem se materizando em projetos e intervenções a partir da interação e da 

colaboração entre setores. No caso de Glasgow, a adaptação, combinada à resiliência e SbN, pôde se 

concretizar em projetos e investimentos públicos na cidade, a partir dos processos de 

transversalização e intersetorialidade. No planejamento de intervenções para redução de risco de 

inundação, a incorporação da mudança do clima é denotada pelo aumento da margem de segurança 

no que concerne à capacidade de escoamento, absorção ou de barreiras aos cursos d’água. E o projeto 

de regeneração no norte de Glasgow se apresenta como um exemplo de resiliência integrada a 

desenvolvimento local (Glasgow City Council, 2016). Como trazem Lovell et al. (2009), importa 

entender os fatores que levam à vinculação de agendas sociais e ambientais nas visões e práticas de 

ordem pública, entre agentes e setores.  
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A transversalização e intersetorialidade da adaptação e da resiliência são preconizadas nos 

documentos base das políticas de nível nacional, da Scotland’s Economic Strategy (SES) ao The 

Climate Change (Scotland) Act (2009), passando pelo Scotland’s National Performance Framework 

(SNPF). O The Climate Change Act atribui a todo órgão público a responsabilidade de apoiar a 

implementação do SCCAP; o SNPF assume como objetivo fortalecer a integração da adaptação nas 

políticas de desenvolvimento e serviços públicos em todos os níveis; a SES determina que o 

desenvolvimento econômico deve se dar tendo a resiliência como norte e implementado por meio do 

investimento na resiliência das comunidades. Em nível regional, o Clydeplan indica que resiliência 

depende de ações coordenadas e colaborativas entre agências e setores envolvidos (Clydeplan, 2017). 

A partir desse amplo reconhecimento de sua importância, o Place Principle vem propor o lugar (place) 

como a base para a intersetorialidade. Segundo o documento, é a partir do lugar que as organizações 

atuando nos territórios devem se articular, coordenar e colaborar, entre elas e com as comunidades, 

por meio de processos participativos, para desenvolver e realizar uma visão clara e compartilhada 

sobre os serviços, o uso da terra e os ativos naturais e construídos, presentes e necessários (Scottish 

Government, 2019b).  

Partindo desse framework normativo e instrumental, duas peças foram chave para que a 

transversalização da adaptação e a intersetorialidade para lidar com os riscos e oportunidades 

climáticos passassem a se refletir no planejamento, nos projetos e empreendimentos em Glasgow: a 

elaboração do National Flood Risk Assessment, que evidenciou as relações entre a mudança do clima 

e os impactos de inundações e alagamentos mais frequentes em agendas sociais, ambientais e 

econômicas consolidadas (England et al., 2018); e a estratégia de transversalização pensada pela 

CSGN, e implementada por meio da GCVGNP, para mainstreaming de infraestrutura verde e azul 

(IVA), incluindo as soluções voltadas à drenagem. A fim de apoiar esse esforço, uma ferramenta de 

diagnóstico foi desenvolvida para que gestores e equipes técnicas identifiquem as oportunidades para 

incorporação de IVA aos programas, projetos e investimentos. 

É, em especial, pelas vias da IVA aplicada à drenagem, espaços verdes (voltados a saúde e 

bem-estar e interações sociais) e redes verdes (aplicadas à conectividade e mobilidade ativa) que a 

adaptação à mudança do clima é integrada a empreendimentos habitacionais e de infraestrutura.  

Portanto, se adaptação funciona como ‘hub’ de agendas no sistema de políticas de planejamento, 

como já mencionado, é principalmente por sua combinação com SbN, frente às mais importantes 

ameaças da mudança do clima, que o tema passa a estar na agenda dos desenvolvedores públicos e 

privados envolvidos nos empreendimentos ao largo da cidade. É também por isso que ele adentra a 



  

 

341 

 

pauta de interações entre setor público e organizações locais, como os amigos de parques e 

associações de bairro. Essa intersetorialidade é potencializada nos projetos de regeneração urbana, os 

quais necessariamente mobilizam e integram diferentes agendas públicas - moradia, drenagem, saúde 

e bem-estar, mobilidade e conectividade – e fomentam a constituição de ecossistemas de atores em 

torno do desenvolvimento local.  

Três instâncias, em especial, vinham contribuindo para a transversalização de adaptação e 

resiliência entre os departamentos, órgãos e agências em nível local: a unidade de resiliência do GCC, 

criada com a proposta de conectar departamentos e inciciativas em prol do fortalecimento de 

resiliência na cidade e, assim, atuar como mecanismo para transferência de conhecimento, 

compartilhamento de boas práticas e aprimoramento das “habilidades de resiliência” entre agências 

de governo e prestadores de serviços, conforme apregoado na estratégia ORG; a iniciativa CRC, 

financiada pelo governo escocês, por meio do programa Adaptation Scotland, que partiu de uma 

ampla articulação com organizações da sociedade civil, órgãos e agências de governo e empresas 

relevantes e interessados em gestão de riscos e oportunidades derivados da mudança do clima na 

região do Vale Clyde; e a GVCGNP, mirando a formação de uma ampla rede verde funcional em 

Glasgow, por meio de esforços “coordenados e concertados” dos diferentes atores envolvidos nas 

atividades do setor público, em investimentos em infraestrutura e no financiamento para grandes 

projetos envolvendo redes verdes (GVC Green Network 86 ). As três instâncias dedicam-se, de 

maneiras diferentes, à transversalização dos temas que enfocam, ao fomentarem a aplicação da “lente 

climática” (GVces, 2013) na formulação, implementação, monitoramento, avaliação e revisão das 

políticas (estratégias, planos, programas, ações) das demais áreas de governo (como é o caso da CRC) 

e ao promoverem a disseminação de conhecimento e informação e o fortalecimento de capacidades 

para lidar com esses temas entre equipes e gestores de outros departamentos e órgãos de governo 

(como fazem a GVCGNP e a unidade de resiliência do GCC). 

Dessa maneira, as três instâncias assumem deliberamente em suas atuações o que Chu et al. 

(2018) apontam como caminhos para a promoção da congruência de políticas e programas, nesse 

caso, principalmente na direção horizontal87: esforços de engajamento, criação ou fortalecimento de 

mecanismos de produção e transferência de conhecimento; e a conformação de espaços de 

 
86 Fonte: https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/guide-to-the-partnership/working-together. Acesso 25/01/2020. 
87 Embora a CRC responda ao governo escocês, a GVCGNP vise implementar as diretrizes da Central Scotland Green 
Network na região de Glasgow e a estratégia ORG reconheça a importância de interações frequentes com o governo 
nacional e da junção dos atores dos diferentes níveis nos comitês, comissões e coalizões, as três instâncias concentram 
suas atuações na mobilização, articulação e produção de conhecimento horizontalmente, junto aos atores presentes na 
cidade e seu entorno. 
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colaboração.Tudo isso, seja por meio do Resilient Glasgow Forum, que envolve todas as áreas do 

GCC e outras organizações relevantes (a fim de promover a “lente da resiliência” e processos de 

aprendizagem por toda a cidade), seja pelo comitê gestor da CRC.  

Além disso, instrumentos de regulação e incentivo também compuseram essa equação, como 

o selo de qualidade de empreendimentos urbanos que incorporam infraestrutura verde, gestado pelo 

projeto Building with Nature, e as diretrizes e normas que chegam aos SDFs e masterplans, 

determinando que os empreendimentos considerem os efeitos da mudança do clima, contribuam com 

o ecossistema local e com o aumento dos espaços verdes disponíveis para as comnunidades.  

Assim, o engajamento de grupos econômicos e sociais no poder de liderar e influenciar 

decisões e características da infraestrutura nos territórios estava se iniciando no momento da pesquisa, 

mas já encontrava como principal barreira, como apontou o diretor de programa da GCVGNP, a falta 

de capacidades institucionais, em especial, de conhecimento técnico das equipes do GCC, para 

acompanhar os empreeendimentos e garantir que as características ténicas do projeto permaneçam 

íntegras na execução. Vale lembrar que o eixo de fortalecimento de capacidades nos diferentes setores 

é o principal foco do programa Adaptation Scotland, financiado pelo governo escocês e executado 

pela Snnifer. Trata-se, de todo modo, de um processo de longo prazo e que, por sua vez, encontra 

como barreiras as demandas imediatas, metas de curto prazo e os cortes de recursos que os governos 

locais vinham sofrendo nos útimos anos, além da instabilidade política trazida pela então iminente 

saída do Reino Unido da União Europeia. 

Se, apesar dessas dificuldades, as iniciativas e instâncias em prol da transversalização e da 

intersetorialidade avançam junto aos agentes do setor público, maior dificuldade é encontrada em 

relação ao setor privado e às comunidades. Além da já mencionada limitação dos órgãos públicos 

para acompanhar e garantir a execução das normas e diretrizes relacionadas a clima, resiliência e IVA 

nos empreendimentos do setor privado, as entrevistas com atores-chave relevam a priorização dos 

critérios econômico-financeiros, de rentabilidade dos projetos no curto prazo, sobre os 

socioambientais, como outros fatores que fazem com que os planos não se materializem integralmente 

nos territórios. Ao mesmo tempo que narrativas econômicas financeiras são aventadas como 

fundamentais para o engajamento do empresariado e a transversalização de IVA nos projetos de áreas 

variadas (mainstreaming), as entrevistas com representantes das Scottish Water, SNH e ERZ revelam 

que a resistência em mudar hábitos e processos e a incerteza em relação aos resultados dessas soluções 

pesam mais do que a economia ou a custo-efetividade preconizadas.  
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Em relação à sociedade civil, o apregoado empoderamento comunitário (ex. Scottish 

Government, 2017; 2019;, 2019a; 2018), associado à participação democrática, aparece como 

condição para que comunidades atuem junto aos atores governamentais para adaptação à mudança 

do clima, em um processo contínuo de fortalecimento de resiliência. O empoderamento comunitário 

e a colaboração entre governo local e sociedade civil vinham sendo promovidos na região de Glasgow 

por exercícios de placemaking no âmbito da nova leva de projetos de regeneração e de iniciativas 

lideradas pelo programa Adaptation Scotland em nível local, com recursos do governo escocês, como 

o Lambhill Climate Ready. Isso também era promovido pelos programas Open Space Strategy e 

Stalled Places, por meio dos quais comunidades recebiam um pequeno montante de recursos 

financeiros para reconfigurar terrenos baldios e criar espaços abertos funcionais, e pelo Climate 

Challenge Fund (CCF) e Green Infrastructure Fund (GIF), cujos recursos possibilitaram a 

organizações de base comunitária fortalecer suas capacidades institucionais e iniciar ou seguir com 

projetos de produção de alimentos e coesão social.  

Para que empoderamento comunitário resulte em participação efetiva, são necessários: 

espaços e canais abertos para participação comunitária que reverberem nas tomadas de decisão sobre 

as intervenções e investimentos; construção coletiva de conhecimento (científico e empírico), entre 

órgãos de governo, academia, sociedade civil e empresas; e reconfiguração das relações de poder 

verticais (entre governos e comunidades) em relações horizontais de colaboração (Eriksen, et al., 

2015; Borie, et al., 2019).  São nesses três elementos que residem os obstáculos ao avanço intersetorial 

junto a organizações de base comunitária e cidadãos em Glasgow, como relevam entrevistas com 

atores-chave (como a ativista e consultora da TCVC e o gestor de energia da cidade) e as experiências 

de dois projetos de regeneração estudados (Barrowfield Park e CNG). O tecnicismo que impede a 

participação das comunidades no planejamento e na tomada de decisão sobre infraestrutura e 

tecnologia, a falta de interesse em desconcentrar o poder político de parte dos conselheiros e gestores 

do governo local, e a dificuldade em confiar decisões mais estratégicas e a gestão de ativos às 

comunidades são algumas das barreiras. 

 O fato de a adaptação à mudança do clima ser tratada indiretamente (por meio de outros temas, 

pelos atores governamentais e seus parceiros junto às comunidades) e de as características voltadas à 

redução de riscos climáticos nas intervenções não serem vistas, pelos atores-chave de governo (como 

a gestora de riscos de riscos e inundações do GCC), como matéria de debate com as comunidades, 

dificulta o desenvolvimento de um conhecimento formal compartilhado sobre o tema. Ao mesmo 

tempo, há avanços em empoderamento e participação e, assim, na intersetorialidade na agenda de 
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adaptação, que se refletem, por exemplo, 1) em organizações locais revisitando seus propósitos e 

áreas de atuação – de oferecer habitação e moradia para promover a melhoria da qualidade de vida 

dos moradores dos empreendimentos habitacionais – e incorporando a mudança do clima aos temas 

trabalhados (principalmente a partir de financiamentos direcionados a esse tema); e 2) na mudança 

de abordagem dos projetos de regeneração, com processos participativos mais longos, combinando 

diversas atividades e incorporando representação comunitária ao comitê gestor do projeto CNG.  

Os fundos antes mencionados (como os GIF e CCF) ilustram como recursos adicionais, ao 

mesmo tempo que viabilizam o atendimento de demandas locais, também pressionam a incorporação 

de temas e metas almejados pelos financiadores nas agendas comuntárias (Chu et al., 2018). Os 

financiamentos vindos da União Europeia, por sua vez, promoveram a agenda de SbN em Glasgow, 

não apenas porque possibilitaram estudos e iniciativas, mas também porque incentivaram a troca de 

experiências com outras cidades. Ao promover a agenda, os programas padronizam conceitos e 

abordagens e constróem uma linguagem comum sobre o assunto, criando uma ‘comunidade de 

prática’ entre cidades. Assim, promovem o mainstreaming da agenda entre equipes técnicas e 

gestores do poder público e academia. As experiências do diretor de programa da GCVGNP, da 

diretora de estratégia e projetos espaciais do GCC e do gestor de projetos e financiamento para 

infraestrutura verde da SNH, por exemplo, são marcadas pela atuação nesses projetos. Em 2018, o 

SCCAP trouxe as cidades verde-azuis como nova abordagem integrada para lidar com o risco de 

inundação a partir da tendência internacional.  

Em relação às SbN, enquanto as experiências dos projetos CNG, Lambhill Climate Ready 

(LCR) e da Charrete realizada em Port Dundas revelam a valorização de espaços verdes de qualidade, 

a IVA não chega às esferas participativas, configurando uma zona de manutenção de poder dos órgãos 

e agências de governos e da academia, com base no conhecimento técnico. Dessa forma, as soluções 

de IVA, e as medidas de adaptação que vêm a reboque, ilustram como a aparente intersetorialidade e 

a ausência de conflitos entre grupos e setores podem estar atreladas a limites de participação, a 

alternativas mantidas fora da arena de negociação sociopolítica (Chu et al., 2018, Grau-Sóles, et al., 

2011). As experiências de Barrowfield Park (no que concerne à infraestrutura verde de lagoas 

interconectadas) e do canal inteligente (no projeto CNG) ilustram essa dinâmica.  

Diferentemente do GCC, que conta com uma unidade de resiliência responsável por fazer a 

agenda permear os departamentos, em outras organizações, como a SNH e a Scottish Canals, o caráter 

transversal da agenda de adaptação e resiliência se traduz na ausência de uma agenda específica e, 

assim, na inexistência de responsáveis e de indicadores para acompanhar a atuação no tema. Tanto 
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dentro das organizações como em projetos e intervenções na cidade, abordagens holísticas sobre 

adaptação à mudança do clima e resiliência, de forma mais ampla, podem, portanto, significar a 

dificuldade em traduzi-las em ações específicas, monitoráveis e avaliáveis. A necessidade de um 

plano de ação de adaptação para Glasgow advém também do reconhecimento de que, assim, a agenda 

poderia se enquadrar nos processos da administração pública.  

Apesar dos limites apontados, no caso de Glasgow, o alinhamento vertical e a integração 

horizontal estudados contaram com uma combinação dos fatores trazidos por Chu et al. (2018) como 

relevantes para a congruência das políticas e programas, em três sentidos: (i) esforços de engajamento 

empreendidos tanto dentro do GCC quanto entre organizações do setor público e academia, por meio 

das coalizões, parcerias e iniciativas integradoras (ex. CRC, GVCGNP e MGSDP) e junto à sociedade 

civil, por meio das ações e métodos de consulta e participação (ex. Charrette e placemaking); (ii) 

políticas e programas que deliberadamente prescrevem o engajamento e integração entre áreas e 

intersetorial e reconhecem que eles devem ser promovidos por meio de processos locais, a partir das 

características e dinâmicas dos territórios, abrindo espaço para a inovação nesse nível (ex. 

Community Engagement Act, NPF 3 e SPP, CPP e OUR, além dos Stalled Place e Open Space 

Strategy); e (iii) mecanismos de transferência de conhecimento abertos e promovidos tanto pelas 

coalizaões e parcerias quanto por redes e projetos internacionais (ex. 100 Resilient Cities e projetos 

financiados pela Comissão Europeia).  

Além disso, a experiência da região da cidade de Glasgow acrescenta outros dois elementos 

que se mostram relevantes para que transversalização e mainstreaming se concretizem nas ações e 

intervenções em nível local: regulações e normas sobre características de empreendimentos e 

intervenções do setor privado voltadas a traduzir, nos masterplans e nas obras, o que está alinhado 

entre os demais setores (embora haja lacunas no acompanhamento da implementação dessas normas); 

e recursos financeiros voltados a projetos nos bairros e comunidades, desenhados por organizações 

de base comunitária, que considerem a mudança do clima e envolvam SbN (ex. CCF e GICEF). 

Problemas relacionados a esses dois fatores em voga em Glasgow, já apresentados, precisam ser 

considerados. De qualquer maneira, esses dois elementos vinham, de fato, contribuindo para que os 

temas chegassem a esses dois setores - sociedade civil e setor privado - e abrissem janelas para que o 

processo de AS em curso entre atores governamentais, academia e organizações da sociedade civil 

com atuação em níveis regional e nacional se integrasse à aprendizagem em curso nas comunidades. 

É sobre esse processo que a próxima seção se debruça. 
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5.2 Aprendizagem social  
 

Prescrita em documentos de políticas públicas, como na estratégia Our Resiliente Glasgow 

(ORG), a aprendizagem social (AS) está em andamento na região da cidade de Glasgow por meio de 

relações e espaços formais e informais. Em linha com o que propõem Pelling e High (2005), as 

experiências estudadas mostram que, junto a instrumentos normativos, a abertura de espaços de 

interação, a criação de instâncias participativas horizontais para troca e colaboração e esforços de 

mobilização, engajamento e facilitação social foram as bases para o avanço em adaptação. Isso por 

meio de um processo contínuo, em curso, que articula organizações de diferentes setores e escalas de 

atuação, combina os três níveis de governo e se mostra heterogêneo em relação aos atores e instâncias 

envolvidos e ao longo do tempo. As experiências também mostram que medidas de adaptação têm 

efetividade limitada no longo prazo, caso não estejam abarcadas em um processo sociopolítico mais 

amplo, capaz de integrar as medidas às dinâmicas sociais e políticas do território.  

O processo de AS em Glasgow, em torno das ameaças climáticas e de abordagens e medidas 

para lidar com elas, conta com dois núcleos principais, que avançam em sentidos e qualidades 

distintos: entre órgãos e agentes de governo, ancorado na produção de conhecimento científico junto 

à academia e institutos de pesquisa, e que se respalda no conhecimento técnico-científico e nos 

instrumentos convergentes de políticas públicas, planos e estratégias coordenados; e na esfera da 

sociedade civil, entre grupos sociais e organizações de base comunitária, que se pauta por iniciativas 

locais, valoriza o conhecimento empírico e a história local e avança com o apoio de projetos e 

programas dos governos nacional e local.  

Entendidas como componentes centrais dos processos de AS (Pelling & High, 2005), as 

comunidades de prática (CdP) podem ser reconhecidas nas parcerias e coalizões formadas entre 

órgãos e agências de governo – MGSDP, CRC e GCVGNP –; nos comitês de gestão de projetos 

locais, que unem representantes de órgãos de governo, empresas e comunidades – como o comitê 

gestor das iniciativas em curso em Toryglen (rotas para mobilidade ativa e espaços verdes), o comitê 

gestor da Claypits Natural Reserve e a Glasgow Canal Co-op (em formação durante a pesquisa);  e, 

no âmbito das comunidades, nos grupos de amigos de parques,, como do Halfway Community Park, 

que reúnem pessoas que vivem no entorno dedicadas à gestão dos parques e espaços verdes, e cujos 

representantes reúne-se entre si e com os gestores das áreas por parte do Glasgow City Council 

(GCC). Nessas instâncias, as relações entre agentes que atuam em diferentes níveis e escalas são 

horizontalizadas em processos participativos de tomada de decisão, embora as relações de poder 

instituídas não sejam neutralizadas, como mostra a experiência da Climate Ready Clyde (CRC). 



  

 

347 

 

Trata-se de processos em que a própria aprendizagem vai desafiando essas relações de poder, 

evidenciando as contradições e os limites para a tomada de decisão coletiva. Ao mesmo tempo, essas 

instâncias fortalecem a capacidade adaptativa (CA) das organizações e do sistema sociotécnico 

urbano ao:  

• Promover a visão integrada, conjugando pontos de vista e experiências diversos sobre a questão 

e coordenando esforços, considerando as sobreposições e as lacunas de atuação e propiciando, 

assim, uma maior clareza sobre papéis e responsabilidades entre os atores;  

• Ampliar o conhecimento sobre a questão complexa em foco, ao reunir os conhecimentos 

empíricos e científicos que os atores trazem e promover a construção coletiva de novos 

conhecimentos, a partir da prática e da pesquisa;   

• Otimizar os recursos financeiros e não financeiros disponíveis, a partir da coordenação dos 

esforços e da criação de um mecanismo de financiamento coletivo das ações, reunindo os recursos 

que cada organização tem dedicado ao tema;  

• Fortalecer o engajamento e a coesão entre as partes, com a criação de fluxos contínuos de 

comunicação sobre o tema e sobre as ações em curso, e promover a troca frequente de 

experiências; e 

• Propiciar um fluxo de informação e de conhecimento entre as práticas nos territórios e a 

engrenagem das políticas públicas, por meio do engajamento direto dos formuladores de políticas 

e dos planejadores e agências implementadoras dos empreendimentos urbanos, além da realização 

ou concepção de estudos com potencial de alimentar e melhorar as políticas e as diretrizes oficiais, 

como o diagnóstico de riscos e oportunidades da mudança do clima realizado no âmbito da CRC.  

 
Além disso, destacam-se os atores e documentos que atuam como boundary organisations no 

intermédio entre órgãos e agências de governo e comunidades, e entre comunidades de prática, 

projetos e programas. Como apontam Cash et al. (2006), esses atores humanos e não humanos 

extrapolam os aprendizados dos espaços onde eles são gerados para outras instâncias, propiciando 

que se disseminem pelo sistema sociotécnico mais amplo. É o caso das organizações Sniffer e SEPA, 

com atuação nos quatro níveis (nacional, regional, da cidade e local); do próprio GCC durante a 

elaboração da ORG e ao conectar os projetos de regeneração nas áreas estratégicas da cidade; e dos 

profissionais que atuam como countryside rangers, parte das equipes de diferentes autoridades locais, 

como a Scottish Canals, com a missão de conectar comunidades, agências públicas, donos de terra e 

empresas privadas entre si e com o ambiente natural em áreas de parques e reservas naturais. Em 
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relação a documentos, também exercem o papel de conectores os Local Plans, articulados 

regionalmente no ClydePlan, e os Local Flood Risk Management Plans, abrangidos pelas Flood Risk 

Managemet Strategies; ambos criam diretrizes e ações-referência entre localidades de uma mesma 

cidade e entre cidades de uma região. Além disso, os estudos de caso publicados pela GCVGNP88 e 

pelos projetos financiados pela Comissão Europeia89  passam a servir de referência para outros 

projetos em Glasgow.  

Em diálogo com a literatura sobre AS, as seguintes evidências revelam o processo de 

aprendizagem em curso na região de Glasgow e contam sobre suas características:  

• Há um entendimento comum, entre organizações do setor público e da sociedade civil, de que 

a principal ameaça derivada da mudança do clima é o aumento da intensidade e frequência de 

chuvas incidindo sobre um sistema de drenagem e esgoto já sobrecarregado. Também de que 

o consequente risco de inundação é acentuado para as populações de baixa renda que vivem 

em locais com pouco ou nenhum espaço verde e com acesso restrito aos serviços e 

equipamentos públicos. Tem-se claro, além disso, que, ao mesmo tempo que ameaça a saúde 

e o bem-estar das pessoas, os ecossistemas urbanos e periurbanos e coloca em risco os ativos 

públicos e privados, o crescente risco de inundação e alagamento é empecilho a projetos de 

desenvolvimento de áreas prioritárias da cidade. Esse entendimento, construído a partir de 

estudos e diagnósticos elaborados por SEPA, CRC e Glasgow Centre for Population Health e 

que perpassa as esferas de governo e chega a organizações da sociedade civil, configura o 

campo para um processo de AS, como apontam Reed et al. (2010), Cundill et al. (2014) e 

Pelling e High (2005);  

• A partir daí, o entendimento sobre opções de adaptação avançou, mesmo entre as 

organizações mais ‘tradicionais’, como a equipe de engenharia da Scottish Water, de medidas 

isoladas voltadas à remoção da água superficial, o mais rapidamente possível, para o 

subterrâneo, por meio de mais canos e infraestrutura convencional, para a abertura e 

recuperação de canais, lagos e áreas naturais alagáveis. Isso é evidenciado nas entrevistas com 

atores-chave de órgãos e agências de governo e documentos de políticas públicas (Glasgow 

City Council, 2016). Tal mudança sobre como lidar com o problema caminhou da esfera 

 
88 Quatro casos de redes e infraestrutura verde na região de Glasgow e do Vale Clyde podem ser acessados na página da 
GCV Green Network, incluindo os casos de Seven Lochs e do projeto de regeneração no Clyde Gateway. Disponível em 
https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/, acesso em 13/09/2020. 
89  Casos de SbN do projeto Building with Nature, por exemplo, consideram impactos e riscos climáticos e estão 
disponíveis no website do projeto: https://www.buildingwithnature.org.uk/indexw, acesso em 13/09/2020.  
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individual para o sistema público, a partir, especialmente, da visão, refletida na ORG, de 

resiliência como processo contínuo, dinâmico e localizado, que demanda abordagens 

integrais, intersetoriais e com visão de longo prazo. Configura-se uma mudança de concepção 

em relação a como lidar com o problema em foco, o que Reed et al. (2010) e Cundill et al. 

(2014) caracterizam como fator central da AS;  

• Uma mudança mais ampla, de abordagem em relação aos riscos climáticos, também se releva 

na análise de políticas públicas mais recentes, como o plano de adaptação em elaboração, e 

nas entrevistas com os representantes da GCVGNP: da abordagem pautada no risco-resposta, 

para a perspectiva da transformação, com base no entendimento de que medidas pontuais e 

incrementais não bastam para fortalecer as CA e a resiliência na cidade;  

• A disseminação da agenda de SbN entre os agentes públicos é um fator que também 

influenciou a mudança de concepção sobre as soluções, frente às ameaças da mudança do 

clima. Como apontou o gestor de programa da GCVGNP, em aproximadamente uma década, 

os conceitos de rede verde e IVA passaram de desconhecidos para a sua incorporação em 

diferentes áreas de políticas públicas, como habitação e mobilidade urbana. Isso seria reflexo 

de um processo de transversalização da agenda, viabilizado pelos fatores apresentados na 

seção anterior, 5.1. Essa disseminação chegava, no momento da pesquisa, às organizações 

mais ‘tradicionais’, como a Scottish Water, cuja equipe, como conta a planejadora da empresa, 

é composta majoritariamente por engenheiros, e aponta para uma mudança de paradigma no 

que diz respeito à relação sociedade-desenvolvimento-natureza: da natureza como barreira a 

ser suprimida ou fonte de matéria-prima a ser explorada, para a noção de fluxo natural ao qual 

os fluxos sociais e econômicos devem estar integrados; e 

• A abordagem ‘holística’ e mais integral adotada nos projetos de regeneração urbana que 

vieram depois do Barrowfield Park, que têm o CNG como expoente, e parecem ter 

incorporado os aprendizados que vieram das experiências anteriores; em especial, no que 

concerne à participação e engajamento. 

Assim, ancorados no alinhamento vertical, na transversalização horizontal e nas coordenação 

e colaboração promovidas pelas instâncias de parcerias e coalizões, configuram-se, entre órgãos e 

agências de governo, empresas públicas, organizações da sociedade civil e academia, os ciclos de 

aprendizagem denotados por Argyris e Schön (1996), Baterson (2000) e Pelling e High (2005). 

Partindo da reflexão dos indivíduos envolvidos sobre as medidas de adaptação e suas consequências, 

verifica-se a articulação dos recursos disponíveis e a busca de novos recursos (como por meio de 



  

 

350 

 

projetos regionais e internacionais), a fim experimentar e instituir novas práticas (tanto de gestão 

integrada quanto de intervenção no território, com destaque para as SbN), aumentando a capacidade 

adaptativa do sistema.  

No que tange ao primeiro ciclo de aprendizagem, relacionado à preocupação sobre ‘como se 

faz o que se faz’, as entrevistas com representantes do GCC, da Scottish Canals e da Sniffer, por 

exemplo, denotam o questionamento sobre como melhorar os processos internos, a formulação das 

políticas e ações, a implementação dos projetos e mesmo o monitoramento e avaliação das iniciativas. 

Isso está evidenciado nas reflexões sobre o papel da arte na tradução da linguagem técnica e no 

engajamento da sociedade civil nos temas socioambientais; sobre a transversalização da abordagem 

de resiliência entre as áreas do GCC; e sobre a elaboração do Plano de Adaptação de Glasgow, então 

em andamento.  

Em relação ao segundo ciclo, encontra-se o questionamento sobre ‘se a coisa certa está sendo 

feita’ na reflexão a respeito dos desdobramentos da estratégia ORG, na reconsideração do fechamento 

dos corpos hídricos ao largo da cidade e mesmo das práticas de mobilização e consulta às 

comunidades, no âmbito de intervenções locais que mudam a paisagem e a infraestrutura local. O 

terceiro ciclo, que se lança a ‘como se decide quais são as coisas certas’ e que abre o caminho para o 

‘aprender a aprender’, se apresenta, por exemplo, nas reflexões sobre as decisões tomadas no projeto 

Barrowfield Park, as quais se desdobraram na atenção ao processo de avaliação de opções, 

tecnológicas, infraestruturais e estéticas, nos projetos de regeneração que se seguiram. Ainda, esse 

questionamento é denotado também na reflexão a respeito das decisões tomadas pelo setor privado 

nos empreendimentos por ele liderados, ou mesmo sobre as imposições derivadas da redução de 

orçamento do city council e diretrizes de redução de custos.  

O ‘aprender a aprender’ está associado à reflexividade a repeito do que se faz, como se faz, 

suas consequências e aprendizados envolvidos, ou seja, à capacidade de (re)pensar a ação a partir do 

aprendizado (Cundill et al., 2014). Em Glasgow, a reflexividade em relação à mudança do clima, 

resiliência e adaptação é impulsionada pelas parcerias e coalizões, as quais se voltam à revisão e 

constante ajuste nas ações e inter-relações dos atores envolvidos. Isso acontece, por exemplo, na 

reformulação dos procedimentos e revisitação dos papéis e responsabilidades sobre a gestão da água 

superficial, no caso da  MGSDP. Os aprendizados são institucionalizados por meio da revisão de 

planos e diretrizes. Exemplo disso é o aumento da margem de segurança em relação à inundação e 

alagamentos, considerando a mudança do clima, que é incorporada às diretrizes para obras nas áreas 
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de risco crítico da cidade e aos projetos habitacionais, que passam a ter que considerar os extremos 

de temperatura dos dias mais quentes do verão.  

Assim, há uma permeabilidade das instituições aos aprendizados advindos tanto da ciência 

quanto da experiência. Para tanto, são relevantes os instrumentos de planejamento voltados a alcançar 

e incorporar nos planos os conhecimentos e visões de grupos sociais locais, como os Local Plans e 

Glasgow Community Planning Partnership. O ‘aprender a aprender’, no entanto, poderia ser 

potencializado por processos de monitoramento e avaliação das ações empreendidas no âmbito das 

parcerias e coalizões, bem como pelo GCC, o que, com base em entrevistas realizadas nessa pesquisa, 

é considerado uma lacuna no ciclo de políticas públicas na região de Glasgow.  

Adotando a perspectiva de Bos, Brown e Farrelly (2013), observa-se como desdobramentos 

do processo de aprendizagem em curso em Glasgow: o conhecimento declarado sobre mudança do 

clima e suas consequências, refletido nas entrevistas com atores do setor público e organizações da 

sociedade civil com atuação em nível regional e nacional, como os representantes do GCC e do 

Glasgow Centre for Population Health; o conhecimento procedimental, com a ampliação do leque de 

opções para preparação e resposta frente às ameaças, evidenciada, por exemplo, no mosaico de 

medidas que compõem o projeto Canal and North Gateway, e na crescente incorporação das SbN 

como alternativa a obras de infraestrutura cinza; e o conhecimento em relação às condições de 

contexto que vêm transformando a paisagem urbana e facilitam ou impedem as ações planejadas. 

Esse conhecimento está ancorado em interações nas comunidades, como as oficinas realizadas em 

bairros da cidade para o desenho da Food Growing Strategy90  e do projeto Great Places91. Nessas 

oficinas, parte-se das memórias e histórias dos participantes sobre as transformações vividas no bairro 

e as heranças naturais e culturais, com base no mapa da região e caminhadas, a fim de reconhecer e 

redesenhar os lugares.  

No entanto, evidenciam-se os desiguais acesso aos conhecimentos, do declarado (sobre a 

mudança do clima) ao procedimental (sobre como lidar com as ameaças climáticas), em especial na 

sociedade civil, entre organizações com atuação nacional e regional (como a Sniffer), e as locais e de 

base comunitária (como a Lambhill Stables). Em linha com os achados de Paterson et al. (2007), em 

Glasgow, essa desigualdade se mostra mais entre escalas na sociedade civil do que entre setores. As 

 
90 A Food Growing Strategy de Glasgow estava em elaboração, com base em oficinas realizadas nas diferentes áreas de 
cidade com organizações e cidadãos locais, a fim de mapear os terrenos e recursos para a produção local de alimentos. 
Foram acompanhadas duas oficinas no âmbito desta pesquisa.  
91 O projeto Great Places é financiado pelo Heritage Lottery Fund com o objetivo de criar lugares ‘melhores’ para as 
pessoas viverem, trabalharem e visitarem, por meio da cultura local e da criatividade da população e dos parceiros locais. 
Uma oficina do projeto foi acompanhada, durante a pesquisa, em Maryhill, Norte de Glasgow.   
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entrevistas com as representantes das organizações de base comunitária ouvidas na pesquisa denotam 

uma visão centrada nos esforços de redução das emissões e pouca clareza sobre os impactos e riscos 

da mudança do clima, adaptação e resiliência. Essa percepção é reforçada por outros atores, 

envolvidos em projetos junto a comunidades em Glasgow, como a diretora executiva da Sniffer, o 

gestor de projeto da CRC e o canalside ranger da SC, que entendem ser necessário tratar adaptação 

a partir de outros temas já inseridos nas agendas das organizações locais. Assim, o processo de AS 

em curso entre órgãos e agências de governo e seus parceiros diretos não abarca comunidades e 

organizações locais. 

De qualquer forma, há um processo de AS também nas comunidades, que se desenvolve em 

torno das atividades de organizações de base comunitária, e que ganhou força e novos sentidos na 

zona norte da cidade, com o projeto CNG. Esse processo está relacionado ao espaço público, ao 

direito de acesso à cidade e às próprias potencialidades e necessidades das comunidades, como 

evidencia o surgimento de novas iniciativas socioambientais e culturais, algumas empreendidas pelas 

organizações locais, formando o que a diretora executiva da FoP entende como uma “bola de neve” 

de ações inter-relacionadas. Em Milton, moradores do bairro encontram-se nas atividades culturais 

promovidas pela MCG, onde trocam informações e percepções sobre a vida no bairro.  

Nessa esfera das comunidades, entre as representantes de organizações locais e de base 

comunitária ouvidas, destacam-se as reflexões concernentes ao segundo e ao terceiro ciclos de 

aprendizagem. Trata-se de considerações, por exemplo, sobre os limites de representação da 

comunidade; a busca por compreender as barreiras para o engajamento dos cidadãos nas atividades 

sociais, culturais e ambientais promovidas por essas organizações; as implicações das fontes de 

recursos acessadas para os projetos comunitários; e os processos ditos participativos e seus 

desdobramentos em relação às decisões tomadas e suas consequências nos terriórios. O terceiro ciclo, 

em especial, se reflete 1) nos esforços de engajamento e escuta à população local, pelas representantes 

da MDG, UR, LS e FoP, assim como pelos coordenadores dos grupos de amigos dos parques, e 2) na 

preocupação sobre se e como suas necessidades são ou não refletidas nas características e 

funcionalidades dos espaços públicos e privados.  

Assim, enquanto há uma aprendizagem pautada em conhecimento formal sobre adaptação no 

eixo do setor público junto às organizações com atuação nacional e regional, entre cidadãos e 

organizações de base comunitária, há um processo de fortalecimento de resiliência ancorado, seja em 

coesão social e troca informal de experiências (produzindo conhecimento empírico compartilhado), 

seja na produção formal de conhecimento sobre outros temas, como qualidade de vida e alimentação 
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saudável. Esses processos se encontram em alguns pontos, como na valorização dos espaços verdes 

para lazer, saúde e bem-estar, interação social e conectividade. A Reserva Natural Clypits é um 

expoente desse encontro, projeto  que nasceu na comunidade de Possilpark, com a liderança da 

organização de base comunitária FoP. Não à toa, é justamente em torno desses espaços que se dão as 

disputas e negociações sobre a paisagem e os equipamentos públicos a serem transformados.  

Partindo da noção de transição urbana de Geels e Kemp (2007), e em linha com o que propõem 

Davoudi et al. (2013) e Sarzynski (2018), as ações e os movimentos promovidos pelo projeto CNG 

representam um sistema em transformação em um processo não-linear, no qual atividades 

simultâneas geram núcleos de ação-aprendizagem e conformam o que Dale et al. (2018) identificam 

como constelação de atores em constante movimento, interação e transformação, valendo-se de 

mecanismos formais e informais. Os núcleos formados em torno da Reserva Natural Claypits, da 

Glasgow Canal Co-op, dos centros de lazer e cultura fomentados pela Scottish Canals e do próprio 

canal inteligente alcançavam significados compartilhados em relação ao espaço público, aos 

problemas e potencialidades das comunidades locais. Significados e entendimentos que eram 

trocados entre núcleos, por meio dos atores exercendo o papel, já antes mencionado, de boundary 

organisations, como as equipes da Scottish Canals, do GCC e da FoP.  

Os indícios dos ciclos de aprendizagem em curso nos dois sistemas, acima descritos, são 

sistematizados na Figura 34.  
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Figura 34. Ciclos de aprendizagem em curso em Glasgow em torno de adaptação à mudança do clima, resiliência, espaço público, direito à cidade e potencialidades e 
necessidades locais 
Fonte : autoria própria 

3º ciclo 

2º ciclo

1º ciclo 

Reflexão a respeito dos desdobramentos da estratégia 
ORG; reconsideração da estratégia de gestão d’água 
superficial; revisão das práticas de mobilização e 
consulta às comunidades.

Revisita a decisões tomadas anteriormente, por
exemplo no Barrowfield Park; revisão e constante 
das ações e inter-relações dos atores envolvidos nas 
parcerias e coalizões; atualização de planos e 
diretrizes a partir de aprendizados.

Questionamento sobre como melhorar os processos 
internos, a formulação das políticas e ações, a 
implementação dos projetos; ex. reflexões sobre o 
papel da arte na tradução da linguagem técnica e no 
engajamento da sociedade civil.

3º ciclo 

2º ciclo

1º ciclo 

Esforços de engajamento e escuta à população local
pelas organizações de base comunitária; reflexão 
sobre se e como as necessidades locais são ou não 
refletidas nas ações e configuração dos espaços 
públicos e privados.

Aprendizagem entre setor público, academia e OSCs com atuação 
em escalas nacional e regional: adaptação, resiliência e SbN

Aprendizagem nas comunidades, grupos sociais e organizações locais: 
espaço público, direito à cidade potencialidades e necessidades locais 

Reconhecimento dos limites de representação da 
comunidade; busca por compreender as barreiras para 
o engajamento dos cidadãos nas atividades sociais, 
culturais e ambientais; reflexão sobre as implicações 
das fontes de recursos acessadas e suas implicações 
para os projetos comunitários.

Busca por conhecer as diversas ações e iniciativas 
em curso no entorno e por entender suas inter-
relações; reflexão sobre como se dá as interações 
com o órgãos e agências de governo, parceiros 
técnicos e financiadores. 

conhecimento formal, científico e empírico coesão social e troca informal de experiências
conhecimento formal sobre temas foco de projetos locais

valorização dos espaços 
verdes para lazer, saúde e 

bem-estar, interação 
social e conectividade

boundary organizations
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O fortalecimento de resiliência no sentido evolucionário (Davoudi et al., 2013) caminha não 

em direção a respostas a riscos climáticos específicos, mas sim ao ganho de flexibilidade e de recursos 

no sistema para lidar com quaisquer intempéries. Na zona norte de Glasgow, as ações com potencial 

de fortalecer resiliência são aquelas que  elevam a capacidade dos grupos sociais locais de dialogar e 

negociar com o poder público e a iniciativa privada, de questionar situações assumidas como 

imutáveis e desafiar as relações de poder. É o que se apresenta nas experiências em Possilpark, em 

que a FoP se inseriu no comitê gestor da Claypits, e em Milton quando são questionadas as ações 

junto a redes varejistas para distribuição de alimentos. Nesse sentido, o papel das organizações de 

base comunitária se destaca como alavanca da transição em curso na zona norte da cidade, 

organizando as interações das comunidades com os outros setores, garantindo que o fluxo de recursos 

chegue aos grupos sociais em situação de vulnerabilidade, redistribuindo as oportunidades e 

capacidades no sistema sociotécino urbano e colocando, assim, a justiça social no centro do processo. 

Isso está em linha com o que Boyd e Juhola (2014) apontam como características de transformações 

urbanas. 

Os espaços verdes e funcionais, valorizados pelas comunidades, constituem arenas de 

aprendizagem na medida em que se configuram como cenário para: articulação e troca de percepções 

e experiências entre grupos sociais diversos que vivem e trabalham na localidade (e.g., ambientalistas 

a esportistas), propiciando a conjugação de diferentes visões sobre as realidades presentes no 

território; negociação de interesses em torno de projetos e atividades promovidas por organizações 

locais ou externas à comunidade, como o GCC, reconhecendo interesses comuns diante das diretrizes 

que chegam de fora, e que os unem na heterogeneidade; o subsequente engajamento nas questões de 

interesse público e exercício político e de cidadania; e fundação de comunidades de prática, formais 

ou informais, entre representantes dos grupos sociais diversos, que passam a se encontrar com 

frequência e partem da criação de bases comuns de entendimento sobre os problemas para o desenho 

de soluções compartilhadas. É isso o que acontece nos já mencionados grupos de amigos de parques, 

comitê sobre espaços verdes e produção de alimentos em Toryglen e reuniões e eventos promovidos 

pelas organizações de base comunitária MCG e FoP. 

 Vale reforçar que esses processos que se tornaram permanentes, impulsionados ou não por 

projetos coordenados por organizações de fora das comunidades, envolveram ativamente 

organizações locais e lideranças comunitárias, as quais atuaram tanto como mediadoras entre grupos 

sociais e os demais atores, quanto como organizadoras e mobilizadoras de encontros frequentes e 

facilitadoras sociais das interações. A capacidade de atuação dessas organizações influencia 
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diretamente o sucesso dos encontros promovidos pelo GCC e seus parceiros nos territórios ao largo 

da cidade, como as oficinas de elaboração da Food Growing Strategy. Mesmo que não assumam um 

papel formal no processo (como aconteceu no Halfway Community Park), a participação requer uma 

cultura prévia promovida, junto a algumas comunidades, por tais organizações.  

 Dessa maneira, o investimento em capacidades institucionais das organizações locais e de 

base comunitária (por exemplo, em formação das equipes, ferramentas e conhecimento de gestão, 

atividades e instrumentos de comunicação) mostra-se um eixo fundamental para a AS nas 

comunidades e para a conexão com os núcleos de aprendizagem que reúnem órgãos e agências 

públicos, outras organizações da sociedade civil e a academia. Nesse sentido, em Glasgow, têm 

contribuído as fontes de financiamento de projetos comunitários com maior flexibilidade sobre os 

temas e linhas de custos elegíveis e que, assim, permitem investir em capacidades institucionais e 

driblar a lógica da gestão de equipes e recursos ditada por projetos de curto prazo. Esse tipo de 

financiamento contribui, assim, para a redução das desigualdades de capacidade entre as escalas 

(Paterson et al., 2007) que faz presente entre  as organizações da sociedade civil, com diferentes 

escalas de atuação, na região de Glasgow – por exemplo, entre Sniffer, que conta com financiamento 

do governo escocês para projetos de longo prazo, e as organizações de base comunitária MCG, LS e 

UR.  

 Estabelecidas as relações entre a AS e os processos político-sociais em curso na região de 

Glasgow, na sequência, são analisadas evidências no que concerne a alguns dos principais 

componentes dessa abordagem: CA; integração entre conhecimentos científico e empírico; 

participação cidadã e comunitária; empoderamento; e governança multinível, multiescala e multiator 

(Pahl-Wostl, 2002; Flood & Romm, 1996; Fisher, et al., 2016; Pelling e High, 2005; Cash, et al., 

2006; Campos, et al., 2016).  

5.2.1 Capacidades adaptativas  

A literatura sobre adaptação, AS e transições urbanas dedica-se a discutir capacidades ou 

competências para que os sistemas possam se configurar resilientes e adaptativos. Ainda assim, com 

respeito à mudança do clima, as definições de capacidades CA seguem amplas, referindo-se à 

habilidade de indivíduos, comunidades, organizações, cidades e países em se adaptarem aos efeitos 

presentes e futuros da mudança do clima global (Cooper & Wheeler, 2015).  

No esforço de compreender os componentes do fortalecimento de CA dos diferentes níveis e 

escalas de um sistema, importa considerar: conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos que 
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permitem a organizações e indivíduos lidarem com desafios e oportunidades relacionados a questões 

socioambientais e políticas (Wiek A, 2011; Mabon, 2018); a artiulação de diferentes tipos de 

conhecimento que propicia a aprendizagem do sistema (Armitage, 2005; Pelling, et al., 2015); 

arranjos de governança capazes de integrar os diferentes níveis e escalas em um sistema funcional 

(Emerson & Gerlak, 2014; Hodson & Marvin, 2010); capacidade institucional e organizacional de 

lidar com a mudança do clima e suas incertezas (Smit & Wandel, 2006; Bos & Brown, 2014); 

conjuntos de habilidades, atributos e recursos presentes e acessíveis aos atores e grupos (World 

Economic Forum, 2014). As CA derivam também do potencial de influenciar tomadas de decisão que 

impactam o sistema sociotécnico em foco e do potencial de acessar e investir em nível local recursos 

financeiros nacionais e internacionais (Mabon, 2018).  

Adotando uma perspectiva híbrida sobre AS e CA (Thi Hong Phuong, et al., 2017) na análise 

do caso de Glasgow, os processos, imbricados, de promoção e fortalecimento de ambos orbitam a 

reunião de diversos atores em torno dos desafios colocados ou acentuados pela mudança do clima e 

de opções de adaptação (Huntjens, et al., 2011). Porém, diferentemente da construção de posições 

consensuais em relação a essas questões como ponto de chegada desses processos (reafirmada por 

Thi Hong Phuong et al., 2017, por exemplo), propõe-se a conformação de uma arena permanente de 

negociação social e política entre a diversidade de atores e grupos sociais envolvidos. A partir dessa 

perspectiva, dentre os componentes do fortalecimento de capacidade adaptativa em Glasgow, 

destacam-se os espaços e arranjos de governança capazes de aumentar as capacidades das instituições 

do setor público e do sistema de gestão na escala da cidade, que passam a conectar esse sistema com 

as comunidades na escala dos bairros. 

Com base no que colocam Thi Hong Phuong et al. (2017), o caso de Glasgow denota uma 

combinação entre AS e fortalecimento de CA na medida em que, com respaldo nos ciclos de 

aprendizagem antes discutidos, erige-se algum entendimento sobre os contextos, as dinâmicas de 

poder e os valores embutidos nos projetos voltados à, ou que possuem componentes de, redução de 

riscos climáticos e de fortalecimento de resiliência. Isso, por sua vez, contribui para um ‘aprender a 

aprender’ (Pelling e High, 2005). Ademais, a experiência de Glasgow evidencia o pensamento 

sistêmico e a visão crítica como componentes indispensáveis a esses ciclos de aprendizagem, ao 

alimentarem a reflexividade – fundamental para a AS (Cundill, et al., 2014).  

Embora nenhuma parte tenha a visão completa do sistema de atores que produz conhecimento, 

fortalecendo ou reduzindo a CA, os espaços coletivos já mencionados (parcerias, coalizões, comitês) 

promovem a percepção a respeito das iniciativas e papéis em exercício entre escalas e níveis, bem 
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como sobre suas relações. A visão crítica sobre esse sistema, as dinâmicas de poder em voga e suas 

consequências para os ambientes urbanos fundamentam desejos e intenções de transformação (seja 

no que se faz, em como se faz ou em como se decide o que fazer). Isso evita o perigo da repetição 

mecânica de práticas e casos (Mabon, 2018), tanto entre os órgãos e agências de governo, quanto 

entre os atores comunitários. Enquanto no primeiro grupo as interações horizontais (entre áreas de 

governo e setores) e verticais (entre níveis) são fomentadoras da visão crítica e da reflexividade, para 

as organizações locais e de base comunitária, destaca-se a possibilidade de manutenção das equipes 

entre os projetos, de fazer perdurar as relações de trabalho e criar memória organizacional.  

A partir do estudo de caso de Glasgow, pode-se aprender sobre os fatores de CA de dois 

sistemas, apresentados como dois núcleos de AS em curso: de órgão e instituições públicos; e 

comunitário, de comunidades em situação de vulnerabilidade. Nos dois, pôde-se encontrar indícios 

de que foram fortalecidas as habilidades dos indivíduos, grupos e organizações para se adaptar às 

mudanças e implementar decisões frente a elas (Thi Hong Phuong, et al., 2017). O caso evidencia, 

em linha com uma abordagem ampla e sistêmica sobre capacidades, como os fatores que as 

configuram não estão contidos apenas no sistema social em foco, mas se desenvolvem e dependem 

de arranjos de governança e das instituições em operação nos diferentes níveis e escalas. A seguir, as 

reflexões em relação aos eixos de fortalecimento de CA são apresentadas para os dois sistemas, em 

diálogo com a literatura, em especial com as ‘competências’ para adaptação propostas por Mabon 

(2018), em pesquisa com abrangência nacional na Escócia.     

a. Órgãos e instituições públicos 

O sistema público em operação em Glasgow avançou suas CA tanto no que concerne à 

capacidade de se transformar a si próprio, quanto no sentido de promover a agenda de adaptação, por 

meio de quatro eixos principais: a instituição de políticas e legislações nacionais, regionais e locais 

consistentes e integradas; a formação de espaços para troca de conhecimentos e experiências, em 

especial as já mencionadas parcerias e coalizões, além da participação em redes internacionais; a 

constituição de espaços e arranjos de governança coletiva, reunindo órgãos e agências de governo, 

setor privado e organizações da sociedade civil, em especial nos projetos de regeneração (dos quais 

o CNG é emblemático); e a integração com outras agendas de longo prazo, com destaque para os 

instrumentos de planejamento e objetivos norteadores voltados à promoção do desenvolvimento. 

Ressalta-se que esses quatro eixos se ancoram, em grande parte, nos fenômenos de alinhamento 

vertical e integração horizontal explorados na seção 5.1, ‘Convergência de Política Públicas’.  
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Espaços e arranjos de governança coletiva 

As parcerias, coalizões, iniciativas com horizonte de longo praz, assim como os espaços de 

governança coletiva no âmbito de projetos de regeneração, reafirmam a importância de três elementos 

que qualificam essas instâncias em referências sobre competências para adaptação (Mabon, 2018), 

arranjos de governança (Wolfram, 2016), CA (Thi Hong Phuong et al., 2017) e AS (Cundill et al., 

2014):  

• O caráter diverso da estrutura de governança, congregando modelos distintos de interações 

e tomadas de decisão, centralização e formalidade, de acordo com as características da 

questão em foco, do momento da agenda e dos interesses dos atores envolvidos;  

• O papel relevante da facilitação dos processos coletivos participativos para que o foco e a 

energia do grupo sejam voltados para a compreensão das situações-problema e 

possibilidades de cooperação;  

• A importância do desenvolvimento institucional, com fortalecimento de capacidades das 

organizações envolvidas, simultaneamente à constituição de operação de arranjos 

participativos de governança.  

O primeiro ponto relaciona-se à flexibilidade na constituição e reformulação de arranjos de 

governança, à adaptabilidade frente a mudanças de contexto e à abertura para a entrada de novos 

integrantes, reconhecendo o dinamismo da agenda de adaptação, em especial, quando voltada ao 

fortalecimento de CA e não centrada apenas na antecipação ou resposta a ameaças específicas. No 

caso de Glasgow, a flexibilidade se traduz, por exemplo, na CRC, iniciativa cujos esforços de 

engajamento de atores e setores seguem continuamente desde sua fundação e que explora interações 

tanto nos canais formais (como reuniões do comitê gestor) quanto informais (por meio de conversas 

e participação em eventos relacionados à agenda). Isso também acontece na Glasgow Canal Co-op, 

que planeja um modelo de governança dinâmico, com comitês temáticos formados de acordo com as 

demandas do território. O reconhecimento dessas instâncias de governança pelo GCC, bem como 

pelo governo nacional (por meio, por exemplo, do suporte financeiros a algumas delas), permite que 

regulações e políticas as considerem e sejam atualizadas a partir do aprendizado aí gerado e das 

dinâmicas socioculturais aí em curso.  

As parcerias e coalizões e a colaboração interna entre áreas do GCC ampliam as capacidades 

institucionais de planejamento e implementação, (diante da redução de repasse orçamentário do nível 

nacional para o governo local e da pressão por cortes de gastos públicos) e a atuação nas parcerias e 
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coalizações voltadas a lidar com questões públicas complexas, como conta a gestora de projetos do 

GCC. Os depoimentos dos atores que fazem parte das MGSDP, GCVGNP e CRC afirmam também 

que esses espaços coletivos resultam em maior capacidade para agir diante das incertezas intrínsecas 

aos cenários climáticos, ao comporem uma base de informação complementar aos dados climáticos 

(em linha com Emerson & Gerlak, 2014).  

A facilitação social nessas instâncias é destacada, nas entrevistas com atores presentes em 

diferentes escalas de atuação, como indispensável para a mediação de interesses; construção de 

entendimentos compartilhados sobre as questões em foco; valorização de diferentes conhecimentos 

e perspectivas representados no coletivo; e coordenação dos esforços a partir do reconhecimento das 

sinergias, sobreposições e complementariedades. A experiência do gestor da CRC reforça a 

relevância desse papel frente às distintas capacidades de influência e o desigual poder de negociação 

de organizações de diferentes portes. A gestora da Glasgow Canal Co-op aponta que uma facilitação 

social por terceira parte, com experiência nesse papel, propicia a tradução de linguagens e confere 

legitimidade aos processos de construção coletiva e tomada de decisão. Além disso, o diretor de 

regeneração e desenvolvimento da Scottish Canals indica a facilitação profissional como elemento 

crucial para a condução de Charrettes capazes de angariar a participação efetiva (discutida mais à 

frente). 

As experiências em Glasgow nessas estruturas colaborativas reforçam o alerta em relação ao 

risco que a diretriz de consenso pode implicar, de silenciar vozes divergentes ou, então, de se investir 

em um processo de convencimento que, se bem-sucedido, resulta na perda de riqueza intrínseca às 

diversas realidades e perspectivas trazidas pelos atores. Em lugar de desenvolver entendimentos 

compartilhados com base na diversidade, processos voltados ao consenso sobre caminhos e ações 

tendem a impor soluções já conhecidas, minando o potencial de fortalecimento de CA e a legitimidade 

do processo de AS. É o que refletem as experiências da CRC e do canalside ranger da SC, além das 

visões das representantes das organizações de base comunitária sobre os processos participativos 

historicamente empreendidos pelo GCC (estas últimas são discutidas à frente, na subseção b, 

“Comunidades em situação de vulnerabilidade”).  
 

Espaços para troca de conhecimentos e experiências 

Além dos arranjos coletivos de governança e dos espaços de colaboração, que unem 

verticalmente e horizontalmente as instituições e atores envolvidos na agenda de adaptação, a troca 

de conhecimentos e experiências em nível internacional também vem sendo importante para o ganho 
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de capacidade adaptativa no sistema que reúne setor público, academia e organizações da sociedade 

civil em Glasgow (Mabon, 2018). Dentre as oportunidades para tanto, no caso estudado, destacam-

se a rede Rockefeller Resilient Cities e os projetos com financiamento da Comissão Europeia. A 

participação do GCC na primeira contribuiu, a partir de casos de outras cidades, para a transição da 

receita de jogar a água para o subsolo para o movimento de abertura dos corpos hídricos, a fim de 

lidar com o aumento do risco de inundações e alagamentos na cidade. Os projetos da Comissão 

Europeia vinham contribuindo para a formação da agenda de SbN e disseminação dos conceitos 

relacionados, como alternativas ou complemento às soluções convencionais, pautadas em 

infraestrutura cinza.  

A participação de Glasgow na rede e nos projetos internacionais denota a importância da 

experiência e da integração entre conhecimentos científico e empírico, para que paradigmas e hábitos 

sejam desafiados e, assim, para a transformação na gestão e na ação. A participação nessas iniciativas 

junto aos arranjos de governança diversos e participativos e aos espaços de colaboração permite que 

os conhecimentos criados e acessados permeiem o sistema e alcancem uma gama mais ampla de 

indivíduos e organizações. CdPs, assim, conectam-se em um sistema mais amplo de aprendizagem, 

propício ao aprendizado rápido e comprometido, necessário à adaptação à mudança do clima (Pelling 

e High, 2005; Wenger et al., 2002). Na região da cidade de Glasgow, CRC, MGSDP e GCVGNP 

constituem comunidades de prática que, ao mesmo tempo que se alimentam das informações e 

experiências que chegam da colaboração internacional, inserem parte disso em suas práticas e 

contribuem de volta com a base de conhecimento internacional. O GCC atua como conector entre os 

elos desse sistema, ao estar representado em todos eles e contar com a integração horizontal interna, 

por meio da qual os diferentes representantes podem trocar experiências e conhecimentos. Os eventos, 

casos, diretrizes, métodos e plataformas online produzidos pela rede e pelos projetos também 

facilitam as trocas em níveis nacional, regional e local. A Figura 35 ilustra as conexões pautadas em 

troca de informações, experiências e materiais entre os níveis e escala, compondo um sistema de 

aprendizagem.  
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Pela ótica da coalizão de discurso (Lovell et al., 2017), é por essa conexão entre comunidades 

de prática, e delas com redes e iniciativas nos diferentes níveis, que termos e significados são 

alinhados, como acontece com o discurso sobre SbN e suas aplicações a problemas complexos. A 

partir de coalizões de discursos, que correm pelas redes de comunicação, formam-se narrativas sobre 

realidades (Hajer, 1995), em torno das quais se unem atores e configuram-se elementos de identidades 

coletivas. Ao mesmo tempo que as coalizões de discursos, mantidas e expandidas por meio das redes 

de comunicação, podem gestar mudanças sociopolíticas, pelo desafio e superação de significados 

antes amplamente difundidos (Lovell et al., 2017), é possível também que funcionem como 

propagadoras de premissas pouco testadas e, assim, de novas ideias que, apesar de novas, caminham 

para se cristalizarem como crenças.  

Ainda no campo das SbN, coalizões de discursos se formam em torno, por exemplo, dos 

múltiplos benefícios atrelados a soluções; à necessidade de ‘renaturalizar’ as cidades; ao valor da 

natureza pela biodiversidade em si, propondo o afastamento de uma visão antropocêntrica e 

utilitarista sobre a natureza; e ao aspecto intrinsecamente democrático e inclusivo das SbN. Este 

último ilustra como afirmações são replicadas e adotadas como premissa em estudos e ações. A partir 

das experiências dos projetos de regeneração urbana Barrowfield Park e CNG, entende-se que, longe 

de ser um dado de realidade, a participação e a justiça social em torno dessas soluções, assim como 

de qualquer outra intervenção nas cidades, dependem de mecanismos efetivos de participação e da 

 
Figura 35. Sistema de aprendizagem no setor público, OSC e academia   
Fonte: autoria própria 
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reflexão crítica a respeito da justiça procedimental e de distribuição de benefícios (discutidas por 

Mabon & Shih, 2018). Essa é uma ponte importante entre as abordagens da AS e da integralidade de 

políticas públicas, erigida na Seção 5.3.  

As brechas para discursos destoantes dos difundidos parecem estar, em Glasgow, 

principalmente nos espaços criados ou mediados pela academia e centros de pesquisa, como o 

Glasgow Centre for Population Health, que vinha provocando a reflexão sobre as dinâmicas de poder 

embutidas nas relações de produção e circulação de conhecimento e nas intervenções na cidade. Isso 

também acontece nos espaços de experimentação que surgiam no âmbito do CNG, como laboratórios 

urbanos promovidos pela Scottish Canals e pela Glasgow Canal Co-op, ou mesmo em torno da 

Claypits Natural Reserve, à medida que a comunidade local se apropriava de seus espaços. A partir 

desses nichos, novas narrativas surgem e podem ou não se espalhar pelo sistema, mas suas existências 

já significam um processo de fortalecimento de CA locais.  

Arranjos de governança que juntam representantes de governo e de comunidades em 

instâncias de planejamento, deliberação e tomada de decisão se apresentam como pontos de conexão 

entre iniciativas e dinâmicas bottom-up, planejadas ou em curso nos bairros, e processos de 

formulação, planejamento e implementação de políticas públicas, concentrados no governo junto a 

parceiros técnicos. São exemplos dessas instâncias, os comitês gestores do CNG e de Toryglen 

Community Market Garden e a Glasgow Canal Co-op. Elas reorganizam as posições ocupadas por 

representantes do setor público e comunidades em outras interações, como o processo de elaboração 

da Food Growing Strategy e mesmo projetos de regeneração anteriores: de pontuais entre quem toma 

a decisão (setor público) e quem contribui (comunidades), para frequentes e permanentes, com a 

tomada de decisão compartilhada. As experiências mostram que CA são, a partir dessa reorganização, 

fortalecidas dos dois lados: os agentes do governo local aumentam a compreensão sobre os territórios, 

barreiras e alternativas às soluções já conhecidas, e os representantes da sociedade civil alcançam 

entendimento mais amplo sobre o sistema de políticas pública, sobre a gestão pública e atores 

operando em outras escalas. Os depoimentos da diretora executiva da FoP e do gestor de projetos e 

financiamento para infraestrutura verde da SNH refletem como relações de confiança estavam em 

construção nessas instâncias: de um lado, com a mudança de percepção sobre os atores 

governamentais, suas intenções e dificuldades; de outro, com a percepção de que, sem a cogestão, 

limita-se tanto a efetividade quando o potencial de inovação dos projetos. Tais instâncias, ainda, 

concretizam o deslocamento das políticas públicas para os bairros e comunidades, a partir do quê, 

fortalecem a confiança nas instituições, algo também importa para a CA (Lemos M. , 2015).  
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Integração com outras agendas de longo prazo 

A incorporação de objetivos e diretrizes para adaptação em regulações escocesas e a sua 

integração à agenda de desenvolvimento, seja significando crescimento econômico ou 

desenvolvimento sustentável, reduzem a suscetibilidade da agenda aos ciclos políticos (Mabon, 

2018). Em nível local, os objetivos de desenvolvimento relacionam-se à atração de investimento, 

público e privado, e ao aquecimento da economia local, com consequente geração de emprego e renda 

e adensamento populacional e do fluxo de recursos. As TRAs são as áreas prioritárias da cidade para 

a promoção dessa rota de desenvolvimento, ancorada nos LDPs e masterplans para as localidades e 

empreendimentos. Essas mesmas áreas condensam fatores de vulnerabilidade à mudança do clima, o 

que é reconhecido nos instrumentos de planejamento, de modo que os investimentos e 

empreendimentos devem considerar cenários climáticos, o que se traduz em uma margem de 

segurança, frente a eventos extremos mais frequentes e intensos.  

Como contam a gestora de iniciativas comunitárias da SHA e a gestora de serviços de 

regeneração da WSHA, o próprio GCC é o guardião da análise climática nos projetos de regeneração, 

garantindo que essa seja uma etapa do planejamento e que os eventos climáticos futuros sejam 

considerados no desenho das intervenções. Nesse contexto, as partes públicas e privadas envolvidas 

são chamadas a compreender as relações do clima com os elementos para o desenvolvimento local, 

embora ainda haja gargalos na implementação, relativas a quando as características devem ser 

traduzidas concretamente nos empreendimentos, em especial pelos agentes do setor privado, e nos 

territórios, em ações adaptativas junto à população local (embora a abordagem de placemaking se 

dedique a este último ponto). 

A importância de processos amplos de formação como base para o desenvolvimento das 

capacidades para incorporar adaptação e SbN nas intervenções físicas, respeitando as características 

originais dos projetos, é reconhecida nas entrevistas dos profissionais da GCVGNP, SW e GCC. Isso 

é condizente com o que Mabon (2018) identifica como uma lacuna de capacidades entre os 

indivíduos-chave e equipes em nível local e nos setores econômicos, fora das áreas ambientais e de 

clima, para traduzir o conhecimento sobre o tema em resultados práticos. Em relação aos atores 

comunitários, ressurge então a questão de se a estratégia de tratar adaptação de forma indireta, por 

meio de suas relações com as preocupações mais latentes das pessoas, é acertada, ao implicar a não 

construção de uma agenda específica e clara de adaptação (ponto destacado pelo gestor da CRC).  

A lacuna em relação à consciência e conhecimento específico, técnico e prático, sobre a 

mudança do clima explica em parte a frustração em relação à implementação dos projetos (Thi Hong 
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Phuong et al., 2017), trazida por atores-chave entrevistados, assim como a dificuldade de 

engajamento no tema junto a grupos nas comunidades (Butler et al., 2015).  

b. Comunidades em situação de vulnerabilidade  

O fortalecimento de capacidades para adaptação nas comunidades em que representantes de 

organizações locais foram ouvidas vem caminhando por quatro eixos em especial: arranjos entre setor 

público, academia e comunidades; oportunidades para experimentação e inovação; participação 

comunitária em instâncias de tomada de decisão sobre o espaço público; e consciência, entre atores 

dos diferentes setores, sobre questões de equidade e justiça nas agendas de mudança do clima.  

 Por meio desses eixos, fortalece-se a visão sistêmica e apura-se a visão crítica nas 

comunidades, a partir do entendimento do funcionamento do sistema de conhecimento e de 

governança, que impacta física, social e economicamente os espaços e as paisagens locais, ao mesmo 

tempo que se amplia a percepção, dentre os agentes públicos, sobre a diversidade de conhecimentos 

que importam para a adaptação. Já reconhecido em instrumentos (como SCCAP e ORG), além de ter 

importância reforçada em projetos recentes que reúnem agentes públicos e comunidades (como a 

CRL), o conhecimento local passa, aos poucos, a ser valorizado pelos atores que ocupam posições 

usualmente de poder ancoradas no conhecimento técnico, com mandato para tomada de decisão, e 

integrado à base de conhecimento científico.  

Arranjos entre setor público, academia e comunidades 

 Em Glasgow, centros de pesquisa universitários, institutos de pesquisa e iniciativas que 

aplicam a arte como interlocutora entre setor público e sociedade civil têm atuado na mediação da 

linguagem e contribuído para a combinação entre conhecimento científico e empírico. A observação 

participante em eventos promovidos pelas Glasgow Caledonian University, Creative Carbon e 

Glasgow Connected Arts Network (Glasgow CAN) evidenciou como essas reuniões entre moradores 

de um bairro, GCC, organizações da sociedade civil e academia são espaço fértil para o avanço na 

interdisciplinaridade e, potencialmente, em direção à transdiciplinaridade (Mabon, 2018; Grau- Solés 

et al., 2011). Enquanto os workshops do projeto Cultural Adaptations, promovidos pela Creative 

Carbon, têm por objetivo unir artistas imersos em temas socioambientais (embedded artists) e atores 

de governos, gerando diretrizes para a aplicação da arte como meio para conectar governos locais e 

comunidades, os demais eventos assumem essa conexão como meio necessário para que se possa 

avançar na produção e aplicação de conhecimento aderente às realidades locais e à complexidade da 

mudança do clima.  
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 O passo seguinte, desafiador, é de que essa articulação não se dê apenas em eventos de 

projetos pontuais, mas seja integrada, na prática, aos arranjos de governança, chegando aos processos 

institucionais de tomadas de decisão. Tais processos, dessa maneira, não seriam apenas baseados na 

ciência e em evidências (o que já acontece em muitos casos no GCC e em outras agências de governo), 

mas potencialmente caminhariam na direção de políticas pautadas pelo pragmatismo e complexidade 

(Ansen, 2017). Além disso, há o desafio de que esses arranjos de governança deem conta dessa 

articulação em fluxo contínuo e cubram, em suas alçadas, a formulação do problema, a deliberação 

sobre políticas e ações e a experimentação.  

 Nesse sentido caminhava a estrutura de governança em formação no âmbito do CNG, em 

especial os arranjos da Glasgow Canal Co-op e da Claypits Natural Reserve. Assim, a zona norte de 

Glasgow apresenta-se de fato como um território experimental para a criação de CA no sistema 

sociotécnico aí em operação, integrando os dois núcleos de AS em curso na região da cidade: o que 

reúne organizações do setor público e da sociedade civil (atuando em escala regional e nacional) e o 

que se desenvolve nas comunidades e bairros junto às organizações locais e de base comunitária (em 

escala local). Nesse sentido, cria-se capacidade adaptativa com amplitude e diversidade suficientes 

para que tanto processos de adaptação planejados e facilitados quanto os autônomos (Cundill et al., 

2014) possam se desenvolver de forma contexto-específica, flexível e reflexiva (Ansen, 2017).  

 A experiência do projeto de regeneração na zona norte de Glasgow, no momento da pesquisa, 

revelava três elementos relevantes para que os arranjos que se formavam ou operavam funcionassem 

como suporte ao fortalecimento de capacidade adaptativa sistêmica: o mapeamento, entendimento e 

consideração, por meio da valorização e integração, das iniciativas já em curso no território; o 

reconhecimento dos atores, em especial, os locais aí presentes, e o entendimento dos recursos, 

conhecimentos e habilidades dos quais dispunham e necessitavam; e a busca pela integração física 

das áreas e comunidades da zona norte, ao mesmo tempo que se trabalhava a coordenação e conexão 

entre os arranjos e instâncias de governança em uma estrutura complexa. A articulação entre 

comunidades é uma das questões críticas, apontadas, por exemplo, no relatório do projeto CRL, para 

a dinamização das interações sociais e o fortalecimento de capacidade adaptativa; e a articulação das 

organizações de base comunitária com agentes de outros setores e escalas é um fator importante para 

a visão sistêmica (McCarthy et al., 2011) e pensamento complexo (Ansen, 2017) que considerem a 

imbricação entre ações para além das relações diretas de causa e efeito.  
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Oportunidades para experimentação e inovação 

 Desde 2011, antes mesmo do início do projeto CNG, o programa Stalled Places, do GCC, 

vem aportando recursos em projetos desenhados por comunidades para usar terrenos baldios para 

atender necessidades e interesses locais. Mais recentes, a Open Space Strategy visa criar espaços 

verdes e abertos junto às comunidades, com financiamento do Programa Horizon 2020, da Comissão 

Europeia; e a Food Growing Strategy busca soluções criativas para a produção e distribuição locais 

de alimentos. Vale mencionar ainda o Climate Change Fund que, com recursos do governo escocês, 

financia projetos de base comunitária. Cada uma dessas frentes, em maior ou menor medida, propicia 

que organizações de base comunitária e grupos sociais juntem-se para o entendimento de problemas 

locais e a criação de possíveis soluções, mesmo que temporárias, a serem experimentadas. Abrem a 

oportunidade para que projetos que não seriam financiados por outras fontes – por não contarem com 

experiência prévia, ou por não se relacionarem linearmente com resultados específicos – sejam 

testados. 

 Entre os instrumentos de planejamento dos lugares, o masterplan de Cowlairs, por exemplo, 

determina, em suas diretrizes para ‘lugares de alto desempenho’, que os empreendimentos propiciem 

as interações entre grupos sociais e provisionem terrenos sem alocação para uso específico, que 

possam ser usados comunitariamente, além de demandarem flexibilidade nos ambientes construídos 

para que possam ser recriados e adaptados à medida que o contexto local se transforma. Reconhece-

se, assim, que é preciso haver espaço físico convidativo à experimentação e inovação (considerando 

que é na relação entre agentes humanos, e deles com os elementos não humanos, que a realidade 

material é transformada (Callon, 2004; Latour, 2012), além de recursos financeiros e alguma coesão 

social base para processos de criação coletiva. Esse movimento significa a cidade oferecendo brechas 

para soluções bottom-up apoiadas em estratégias e instrumentos top-down. Entende-se ainda, como 

resultado de um processo de AS em curso, que a interação com e o uso do espaço público aumentam 

o potencial de criação de soluções inusitadas para problemas locais complexos com base em 

interações sociais locais. Isso pôde ser observado  nas intervenções físicas em curso em torno do 

canal, na zona norte de Glasgow, que criavam uma infraestrutura para a aproximação das pessoas 

com a água. 

 Esses são caminhos pelos quais se materializa a ‘visão holística’ para o placemaking, 

defendida na ORG, que tem como núcleos a concepção do ambiente físico por quem o vivencia e a 

reconexão com o ambiente natural como liga para o atendimento de necessidades humanas (como 

interação social, água, alimento e mobilidade) e para o resgate do caráter público dos espaços abertos. 
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Ainda na zona norte, Claypits denota como a concretização de um projeto coletivo fortalece o 

sentimento de pertencimento e de comunidade. A Co-op assume deliberadamente a experimentação 

voltada à inovação como parte de suas intenções, e essa área da cidade aproxima-se do que Lovell et 

al. (2007) e Tompkins et al. (2010) reconhecem como projetos experimentais agrupados que, uma 

vez desdobrando-se em inovações sociais, ambientais, tecnológicas aderentes aos problemas 

complexos urbanos, podem vir a ser ampliadas e replicadas.  

 Importa notar que, embora integradas à estrutura de governança do projeto de regeneração, 

tais arenas abertas à experimentação e inovação alimentam-se principalmente das interações 

informais, não institucionais, na esfera da vida e da convivência cotidianas das comunidades. A 

fluidez desses processos sociais, que são potencializados pelo aparato institucional, e não nele 

enquadrados ou limitados, conforma as capacidades requeridas ao ‘aprendizado evolucionário’ e à 

‘experimentação democrática’ (Ansell, 2011 apud Ansell & Geyer, 2017). Capacidades essas 

relacionadas ao desafio, por meio de novas experiências, aos:  

• Conhecimentos sedimentados que criam resistência a modos e meios de se pensar e agir 

diferentes. Esse é o caso da diretora da FoP, que ressignifica a relação com as autoridades 

públicas a partir da sua experiência de propor, conceber e se apropriar, coletivamente, da 

Claypits Natural Reserve;  

• Reconhecimento de que, no cume das relações de poder, estão pessoas, com seus valores e 

sentimentos, junto a alguma racionalidade e que, portanto, essas relações podem ser 

transformadas. Exemplo disso é a fala da voluntária e ativista da TCVC, ao reconhecer que 

a liberdade para a comunidade conceber e expandir seus projetos depende das pessoas 

ocupando as posições de conselheiros no city council;  

• Fortalecimento da comunicação entre pessoas e grupos que dividem o espaço físico de um 

bairro, em prol da transformação desse espaço. É o que  acontece no ‘hub’ que constitui o 

Claypits, do projeto de sua criação ao uso de seu espaço para ampla gama de atividades 

sociais, promovendo o senso de identidade; e  

• Aprendizado de que, por mais funcionais que sejam, as instalações e equipamentos públicos 

apenas serão reconhecidos legítimos, caso integrados ao contexto local e dotados de sentido 

para as pessoas. Nesse sentido, a partir da experiência de Barrowfield Park e em Toryglen, 

aprendeu-se no GCC que o processo deve envolver a comunidade desde o início do 

planejamento (Ansen, 2017). 
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Participação comunitária em instâncias de tomada de decisão  

 Para além da participação comunitária como pilar para processos de AS para adaptação, que 

será discutida um pouco mais à frente, a inclusão de representantes das comunidades nas tomadas de 

decisão sobre as intervenções que as afetam e que se voltam a problemas complexos urbanos contribui 

para a capacidade adaptativa do sistema sociotécnico local, na medida em que fortalece a aderência 

dessas intervenções ao contexto específico (Faysse et al., 2014) e a coerência e a continuidade entre 

planejamento e implementação (Pelling e High, 2005), criando um campo propício ao monitoramento 

e melhoria das intervenções. Além disso, uma estrutura de governança que inclua ativamente a 

sociedade civil fomenta a tomada de decisão integrada em múltiplas escalas, o que Cooper e Wheeler 

(2015) apontam como componente da capacidade adaptativa de um sistema.   

 As experiências dos dois projetos de regeneração estudados em Glasgow (Barrowfield Park e 

CNG) trazem algumas lições a respeito da participação de representantes das comunidades e de 

organizações de base comunitária em tomadas de decisão. Em primeiro lugar, Barrowfield mostra 

que o conhecimento dos participantes a respeito dos assuntos envolvidos nas decisões implica 

diretamente o engajamento, a tomada de decisão e o uso da infraestrutura, equipamentos e espaços 

resultantes (em linha com o que colocam Butler et al. (2015)). É necessário, portanto, que processos 

participativos de tomadas de decisão respaldem-se na conjugação prévia e contínua entre 

conhecimentos científicos e empíricos, criando uma base comum de entendimento. Isso pressupõe 

um percurso integrado de AS que abarque todas as partes envolvidas. Barrowfield evidencia também 

que o fortalecimento da organização social das comunidades é um pilar para que a representação 

possa ser efetiva e para que a comunicação sobre planos, decisões e suas consequências chegue às 

partes interessadas. Por fim, esse projeto demonstra que é preciso haver procedimentos e fluxos 

definidos, para que as contribuições dos participantes, mesmo que levantadas apenas por meio de 

consultas, se reflitam nas características finais das intervenções.  

O CNG, por sua vez, ilustra como não basta a inserção dos grupos sociais em arranjos e 

procedimentos de tomada de decisão pré-existentes (Pahl-Wostl et al., 2008), mas é preciso refletir 

sobre as reais possibilidades de participação e influência dentro dos arranjos de governança, 

considerando a desproporcional distribuição de poder (seja ele pautado em conhecimento, acesso a 

capital ou intermediação política). Remodelar os arranjos e procedimentos implica repensar a 

composição dos comitês (em relação à representatividade), a facilitação das reuniões (desde a 

chegada até a forma como as pautas são apresentadas) e o processo pelo qual as opções de como 

seguir são escolhidas. Evidencia ainda que é importante um esforço de identificação e envolvimento 
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de pessoas das comunidades exercendo o papel de liderança local, já que nem sempre elas se 

enxergam atuando em instâncias oficiais de governança. 

Por fim, essas duas experiências denotam que a representação da comunidade na etapa de 

planejamento, por processos de placemaking, por exemplo, desembocam no desafio de que a 

implementação siga sendo acompanhada, negociada e ajustada, se preciso, junto às lideranças 

comunitárias, já que novos comportamentos em torno dos empreendimentos dependem de que as 

intervenções sejam dotadas de sentido para os grupos sociais, do reconhecimento das decisões 

tomadas no projeto entregue fisicamente no território e, assim, do entendimento das consequências 

da decisão para a realidade local (Thi Hong Phuong et al, 2017). 

Consciência sobre questões de equidade e justiça  

O Community Empowerment Act, o Index of Multiple Deprivation e o Flood Risk 

Assessment são três referências para a consideração dos desdobramentos das desigualdades 

socioeconômicas em CA desiguais. A consciência a esse respeito aparece em entrevistas com atores-

chave da agenda de adaptação na região de Glasgow, de representantes do setor público (como o 

oficial de energia do GCC) à gerente geral da LS, o que configura um passo para que se trabalhe o 

fortalecimento de CA de forma sistêmica e com visão de longo prazo (Mabon, 2018). Tal 

‘consciência’ compõe o entendimento de que fortalecer a capacidade adaptativa de um sistema 

implica promover equidade de acesso a capitais econômico e social, à mobilidade e conhecimento 

(Pelling e High, 2005). 

Nessa linha, medidas pontuais de adaptação, voltadas a reduzir um risco específico, embora 

válidas, não são suficientes para fortalecer a capacidade adaptativa dos grupos em situação de 

vulnerabilidade, como evidencia a área alagável em Toryglen. É preciso combinar ‘regeneração 

física’ e ‘regeneração social’ em projetos de longo prazo, como consideram a gestora de serviços de 

regeneração da WSHA e a diretora de projetos de desenvolvimento e regeneração do GCC. Além 

disso, importa que os projetos partam, ainda na fase de planejamento, do entendimento das diferenças 

de vulnerabilidade entre grupos socioeconômicos, e que os fatores que constituem as situações de 

vulnerabilidade sejam reconhecidos e enfrentados nas intervenções, promovendo, assim, justiça 

distributiva em relação aos benefícios gerados e perdas evitadas ao largo do território (Shrader-

Frechette, 2002). Em Glasgow, essa compreensão se traduz na definição das áreas prioritárias para 

regeneração, as TRAs.  

O olhar crítico aos processos participativos de planejamento das intervenções, que se 

traduzem na abordagem de placemaking e na extensão e aprofundamento do envolvimento das 



  

 

371 

 

comunidades no desenho dos projetos, erige gradualmente uma justiça procedimental, aumentando a 

oportunidade de que os grupos influenciem as decisões (Paavola & Adger, 2006). Vale ressaltar, 

porém, que esse movimento não é livre de conflito e resistência, como mostra a disputa entre 

intervenções de infraestrutura verde (intencionadas pelo GCC) e os espaços verdes sem água aparente 

(desejados pela comunidade em Barrowfield), ou mesmo a lacuna de participação comunitária (no 

canal inteligente do CNG). A resistência respalda-se na injustiça epistêmica, ao se notar que 

conhecimentos e identidades são considerados inapropriados para determinados tipos de problemas 

e intervenções (Mabon et al., 2015).  

Os projetos de regenração em Glasgow ancoram-se na realização do direito de acesso à cidade, 

traduzido no usufruto do espaço, dos equipamentos e serviços públicos. A justiça distributiva parte, 

assim, da resignificação e da redução das disparidades entre qualidade e acesso aos espaços, paisagens 

e infraestrutura urbanos. Nesse sentido, destacam-se as SbN, mas não como um grupo homogêneo de 

soluções, sempre afeitas à participação ampla e democrática (van Ham & Klimmek, 2017). De todo 

modo, entre infraestrutura verde e espaço verde, há uma distância não apenas em relação à abertura 

para participação, mas também no interesse em participar. O potencial de contribuição para o 

fortalecimento de CA reside no arranjo social construído desde a fase de planejamento, como 

aprendeu a equipe do GCC envolvida no projeto Barrowfield Park. Arranjos que sejam capazes de 

constituir uma distribuição de poder de influência distinta da estabelecida na sociedade e de viabilizar 

a participação de grupos com recursos escassos para que eles possam de fato defender seus interesses 

(Mabon, 2018). Na prática, esses arranjos envolvem:  

1. Realização de reuniões e atividades em geral na localidade, para que os grupos sociais locais não 

tenham custos de deslocamento;  

2. Facilitação de uma terceira parte, sem interesses diretos quanto aos resultados do processo;  

3. Construção conjunta e negociação em relação aos objetivos do projeto, resultados e benefícios 

esperados; 

4. Acordo em relação ao arranjo em si, junto aos grupos envolvidos, no que concerne às etapas do 

processo de desenho do projeto; fontes, dados e informações que o apoiarão; papéis e 

responsabilidades das partes envolvidas; mecanismos de tomada de decisão e procedimentos 

frente a opiniões e interesses divergentes, quando houver; e 

5. Estratégia de comunicação contínua, ao longo do planejamento e da implementação, que abarque 

diferentes canais de comunicação para alcançar as diferentes partes envolvidas.  
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Além disso, organizações públicas e da sociedade civil envolvidas em projetos de 

regeneração, a exemplo de GCC, Scottish Canals e WSHA, aprenderam que lidar com as disparidades 

de capacidade de participação entre as partes envolvidas, no sentido de um reequilíbrio das 

possibilidades de influenciar o projeto, passa pela parceria e pelo fortalecimento da organização social 

local, em especial, das organizações de base comunitária. Como coloca a gestora da Glasgow Canal 

Co-op, essas organizações já têm conexões fortes com as comunidades, nascem com a bandeira da 

inclusão social e funcionam como canal para que os cidadãos se envolvam e se beneficiem das 

iniciativas que chegam aos territórios. É por meio dessas organizações que as iniciativas ganham 

legitimidade aos olhos da população local. Dessa maneira, o investimento na profissionalização, 

capacidade de gestão e manutenção de equipes é uma ação de redução de desigualdades sociais e 

fortalecimento estrutural de CA, em linha com a perspectiva de que a coesão social comunitária é 

uma condição necessária para o desenvolvimento de capacidade adaptativa (Thi Hong Phuong et al., 

2017).  

Vale notar que as organizações de base comunitária ouvidas na pesquisa são, sem exceção, 

lideradas por mulheres. Assim, reduzir a vulnerabilidade dessas organizações, reduzindo sua 

dependência em relação a financiamentos de projetos pontuais, contribuiu também para diminuir as 

desigualdades de gênero em relação a oportunidades de participação e atuação política, que se 

refletem em desiguais CA (UNDP, 2012; Butler, 1990). As mulheres na liderança de organizações 

locais atuam na tradução dos eixos das relações de poder, não apenas de gênero, como também de 

classe. No mais, essas mulheres mostraram-se porta-vozes de uma visão crítica e reflexiva sobre as 

condições de vida local e as relações da comunidade com atores públicos e privados, o que é um 

elemento fundamental, como já se sabe, da AS.  

Uma lacuna importante na experiência de Glasgow, mais uma vez, se relaciona ao 

monitoramento e avaliação dos projetos empreendidos pelo setor público, incluindo os de 

regeneração urbana. Um processo sistemático e abrangente de monitoramento, que cobrisse do 

planejamento à operação das intervenções, deveria incluir indicadores de engajamento dos atores 

relevantes e interessados (dentre eles, os grupos sociais das comunidades locais), criando uma linha 

de base de fatores de vulnerabilidade e CA, para que não apenas os benefícios gerados, mas também 

sua distribuição, fossem acompanhados. Tal processo alimentaria a reflexão crítica sobre o caráter de 

justiça distributiva e procedimental das intervenções e de seus desdobramentos no médio e longo 

prazos.  
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Integração entre conhecimentos científico e empírico 

Neste ponto, reside uma das principais contribuições da nova leva de projetos de regeneração 

urbana, inaugurados em 2005 com base nas TRAs, dos canais permanentes de interação entre 

agências de governo e comunidades (como o Scottish Flood Forum) e dos projetos intrinsicamente 

participativos (por exemplo, Weathering Change e Lambhill Climate Ready (LCR)). Combinado a 

isso, as políticas públicas baseadas em ciência são uma força não apenas em Glasgow, mas na 

Escócia, como evidenciado na análise dos sistemas de políticas de planejamento e clima. Essa força 

é possibilitada por um ‘ecossistema’ de produção de conhecimento científico, que perpassa os 

diferentes níveis de governo, cobrindo da produção de dados e informações climáticos à sua análise 

e publicação em formato acessível e aplicável pelo público de não especialistas, dentre os quais estão 

os formuladores de políticas e gestores públicos.  

Tal ‘ecossistema’, representado na Figura 36, articula as instituições com papel de produção 

dos dados e informações climáticos, tanto retrospectivos (históricos) quanto prospectivos (projeções)  

(p.e., Met Office e ClimateXChange), as que os interpretam para setores e temas da gestão pública e 

privada, traduzindo-as em riscos e oportunidades (p.e., SEPA, CRC, Glasgow Center for Population 

Health, FCS, SNH) e as organizações que aplicam esse conhecimento no desenho de intervenções 

urbanas (p.e., GCVGNP, Scottish Canals, GCC, MGSDP) e em projetos centrados em placemaking 

(p.e., Sniffer/Adaptation Scotland, Glasgow Center for Population Health, SC, GCC). Os elos desse 

‘ecossistema’, da produção à aplicação de conhecimento científico, são conectados pelas já 

mencionadas organizações, parcerias e documentos que exercem o papel de bridge e boundary 

organisations.  

Os efeitos desse ‘ecossistema’ em operação refletem-se, em Glasgow, tanto na adaptação frente 

aos riscos de inundação e alagamento, quanto na agenda de SbN. Em relação à primeira, o 

embasamento científico evidencia-se no entendimento da capacidade dos sistemas de drenagem a 

partir da projeção do volume de chuvas para o horizonte de 200 anos, considerando-se diferentes 

cenários de mudança do clima e os eventos climáticos projetados. Quanto à agenda de SbN,  ela 

avança a partir de estudos voltados a qualificar e quantificar a infraestrutura verde e azul (IVA) 

necessária para alcançar os objetivos estabelecidos para a região (p.e., CSGN, 2007); a compreender 

suas aplicações aos problemas complexos enfrentados no território, dentre os quais, a mudança do 

clima (p.e., GCVGNP, 2013); e a produzir evidências sobre os seus múltiplos benefícios (p.e., em 

projetos que reúnem a comunidade acadêmica e órgãos de governo, como o Building with Nature).  
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Figura 36. Elos do 'ecossistema' de produção de conhecimento 
Fonte : autoria própria 
 

Embora componentes desse ‘ecossistema’ alcancem a produção de conhecimento empírico e 

estabeleçam pontes entre ciência e prática, essa integração é um dos principais desafios colocados a 

um processo abrangente de AS na região de Glasgow. A barreira se coloca tanto em relação ao acesso 

de comunidades e grupos sociais em situações de vulnerabilidade ao conhecimento científico , quanto 

à elevação do conhecimento empírico e experiencial ao nível do técnico-científico, no que concerne 

à legitimidade e influência. Dois indícios dessa barreira são os já discutidos: tratamento dos riscos e 

oportunidades derivados da mudança do clima de forma indireta junto a esses grupos; e a permanência 

dos elementos de infraestrutura verde e azul fora dos espaços participativos de construção e tomada 

de decisão, mesmo no projeto CNG, que é tido como expoente de envolvimento comunitário. Por sua 

vez, essa lacuna representa barreiras ao engajamento e à participação comunitários, dois outros 

elementos centrais da AS, tratados a seguir.  

No sentido dos aprendizados e percepções das comunidades alimentarem a avaliação das 

intervenções e políticas (Mabon et al., 2018), embora haja mecanismos em funcionamento que 

contribuem para isso, os projetos que passam da etapa de planejamento e inserem-se na 

implementação e monitoramento são recentes e encontram-se em fase de teste e melhoria. Esse é o 

caso das instâncias de governança do CNG e a Glasgow Canal Co-op, na zona norte de Glasgow. Já 

o sistema de planejamento conta com instrumentos que visam ao encontro do conhecimento e dos 

interesses top-down, do nível nacional ao local, e bottom-up, dos bairros e comunidades para os níveis 

local, regional e nacional. Esse é o caso, por exemplo, do Glasgow Community Planning 

Partnership’s Single Outcome Agreement 2013, Green Infrastructure Community Engagement Fund 

e, mesmo, do projeto Stalled Places, os quais são mencionados por diferentes atores-chave do setor 

público e da sociedade civil entrevistados, mas não se mostram suficientes para superar as lacunas 
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que tanto tais atores quanto representantes das comunidades enxergam entre o conhecimento sobre a 

vida nos bairros e os projetos públicos. 

O status superior e de inacessibilidade para a população em geral do conhecimento técnico-

científico segue real em Glasgow, mas começa a ser efetivamente desafiado pelos experimentos de 

aplicação do placemaking e pela arquitetura do projeto CNG. Tais iniciativas carregam, assim, o 

potencial de ‘mudanças transformadoras’ pela constituição de um sistema de conhecimento 

compartilhado e democrático que informe a inteligência coletiva (Wolfram, 2016; Boyd & Juhola, 

2014). Ainda assim, parece ser apenas por meio de instâncias permanentes de participação (em torno 

dos projetos, equipamentos e serviços públicos), que permitam interações frequentes entre equipes 

dos órgãos e agências de governo, organizações da sociedade civil, a academia, organizações e grupos 

comunitários, que se torna possível que rituais formais abram espaço para as interações informais, 

para a troca de percepções e informações que não encontram espaço para circular nas reuniões dos 

comitês (Pelling et al., 2018; Bos et al., 2013). Esse potencial é acentuado nos casos em que esses 

rituais acontecem nas próprias comunidades, como mostram as experiências dos comitês gestores em 

Toryglen e no projeto CNG.  

 Importa também o caráter das relações estabelecidas nessas instâncias, para que a troca e 

produção de conhecimento possa se dar entre ‘pares’, como ressalta a AS (Reed et al., 2010; Pelling 

& High, 2005). A horizontalidade e o reequilíbrio de poder nesses processos coletivos, no sentido de 

maior equidade de influência e valorização das diferentes posições, são um elemento chave para a 

integração de conhecimentos, construção de entendimentos compartilhados sobre um problema 

complexo e negociação de cenários efetivamente comuns. Nas experiências de Glasgow, o 

desequilíbrio segue presente tanto em representatividade quantitativa (i.e., número de representantes 

das organizações de base comunitária, locais e cidadãos quanto qualitativa (i.e., em relação aos 

assuntos para os quais se abre espaço para a participação nas esferas de tomada de decisão). Dessa 

maneira, embora com avanços, segue presente a desigual capacidade de influenciar a formulação e a 

implementação de políticas e ações públicas entre os núcleos de interesse (Mabon et al., 2018; 

Paterson et al., 2017). 

Enquanto a tônica de medidas de adaptação à mudança do clima parece perpetuar a cisão entre 

o que pode ou não ser submetido à construção coletiva e decisão participativa, entre conhecimento 

empírico e tradicional e conhecimento científico e técnico, a abordagem de resiliência propicia sua 

suspensão, ao ser atrelada, já como ponto de partida, ao intangível: à coesão social, flexibilidade, 

adaptabilidade, conhecimento disponível e capacidades coletivas em geral (Davoudi, et al., 2013). 
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Nas políticas e instrumentos analisados, entende-se resiliência como processo necessariamente de 

base comunitária, que envolve conexão e experimentação, e que deve ser apoiado pelo placemaking 

(Glasgow City Council, 2016). Dessa maneira, embora o exercício de desenho e planejamento das 

mudanças em um lugar possa ser propício para fortalecer os bens intangíveis da comunidade (também 

chamados de capital humano e social (Thi Hong Phuong et al., 2017)), a resiliência (sistêmica e 

evolucionária) em si não pode ser traduzida em medidas específicas, já que a flexibilidade em relação 

ao que será realizado (de acordo com as mudanças de contexto e as opções da coletividade) é um 

elemento intrínseco seu.  

 Tal abordagem da resiliência implica, portanto, a valoração do conhecimento intrínseco ao 

sistema sociotécnico, tanto de caráter tradicional e empírico, quanto técnico e científico, desde que 

em uso, permeando as ações, comportamentos e relações, como apregoa a AS. As experiências dos 

projetos de regeneração em Glasgow mostram que o “aprender a aprender” está diretamente 

relacionado à reflexão sobre o conhecimento disponível, seu acesso, circulação e, em especial, a um 

processo contínuo de construção coletiva de novas camadas de conhecimento que permitam 

transformações no sistema como um todo. Nesse sentido, o conhecimento é como uma liga que 

conecta os atores, grupos sociais e iniciativas presentes em determinado território.  

 Em relação às SbN, em especial à IVA, as lacunas para que tal processo de produção-

circulação-uso integre os diferentes conhecimentos são evidentes no caso de Glasgow. Os atores 

entrevistados, como o gestor de programa da GCVGNP, apontam a falta de casos, da sistematização 

de boas práticas e de evidências, a partir de experiências práticas, sobre os benefícios gerados por 

essas soluções. Há também a necessidade de se avançar em estudos sobre como e para/por quem esses 

benefícios são distribuídos e acessados (Mabon & Shih, 2018), uma discussão que ainda não está 

colocada entre os atores que vêm impulsionando a agenda na região da cidade. Além dessas lacunas, 

e apesar da literatura sobre SbN aventar o potencial de os projetos fomentarem a participação e a 

gestão democráticas do espaço público (Sekulova & Anguelovski, 2017), em Glasgow, a IVA avança 

de cima para baixo, isto é, das políticas públicas nacionais e projetos regionais para os territórios. 

Organizações do setor público e a GCVGNP dedicam-se à incorporação dessa infraestrutura aos 

projetos e à disseminação do conhecimento existente a seu respeito, mas outros elementos cruciais 

da AS fazem falta para que tal conhecimento possa ser de fato difundido nos sistemas sociotécnicos, 

de forma ampla, e apropriado pelas organizações da sociedade civil e comunidades. Faltam, por 

exemplo, a troca de experiências, espaços para a construção coletiva de conhecimento (no âmbito de 
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grupos caracterizados como comunidades de prática) e processos partcipativos para desenho, 

implementação e monitoramento dessas intervenções.  

 A atuação do setor empresarial também evidencia que o acesso a conhecimento técnico e 

argumentos racionais sobre os benefícios das alternativas baseadas na natureza e sobre riscos 

climáticos não é suficiente para a mudança nas práticas. A exemplo da Scottish Water e de empresas 

do setor de construção civil, uma mudança na cultura organizacional é demandada para que a gestão 

por controle possa ceder espaço para abordagens holísticas e integrais.  

Na linha da regulação e do comando e controle, os instrumentos de planejamento das 

intervenções na cidade trazem diretrizes sobre fortalecimento dos ecossistemas naturais, integração 

de espaços verdes e redução de riscos de inundações e alagamentos (ex. Glasgow City Council, 

2018a), mas para que se reflitam efetivamente nos empreendimentos do setor privado, as entrevistas 

realizadas revelam que é preciso fortalecer capacidades no governo local para acompanhar a 

implementação. Tais capacidades envolvem principalmente conhecimento, não apenas técnico, sobre 

as características do empreendimento e das soluções integradas aos masterplans, mas também a 

respeito das dinâmicas socioespaciais em que se inserem.   

5.2.2 Participação  

A participação ativa e efetiva é o elemento central da AS (Campos, Barakat e Orsato, 2016; 

Pelling & High, 2005; Cash et al., 2006). Pode-se inclusive propor que é para que a participação dos 

diferentes atores possa ocorrer, nos diferentes níveis e escalas envolvidos, que as demais 

características das iniciativas e experimentos são arquitetadas: arranjos e estruturas de governança; 

esforços de engajamento e de comunicação; facilitação das interações sociais; e construção de uma 

base comum de conhecimento técnico-científico e empírico. Sem participação, esses demais 

elementos são inócuos para a aprendizagem social, no sentido do fortalecimento de CA e redução de 

vulnerabilidades à mudança do clima de forma sistêmica. 

Enquanto a participação ativa ancora-se na combinação entre oportunidades reais de colocar 

os interesses e visões na arena coletiva e engajamento dos atores e grupos sociais diversos, a 

efetividade da participação depende do potencial para influenciar as decisões e do entendimento das 

consequências dessas decisões (a partir de reflexividade e visão sistêmica). Como demonstra a 

experiência da Claypits Natural Reserve, no projeto CNG, a ação coletiva e a gestão adaptativa 

respaldam-se na participação assim qualificada, ativa e efetiva, para que os múltiplos potenciais 

benefícios e riscos envolvidos nas decisões em pauta possam ser considerados e avaliados também 
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por quem é afetado diretamente por elas, com base nas características biofísicas e sociais de cada 

unidade de escala envolvida, e para que opções alternativas possam emergir (Pahl-Wostl, 2009; Thi 

Hong Phuong et al., 2017; Demeuze et al., 2014). 

Os projetos acessados em Glasgow (de Barrowfield Park ao CNG, passando por Halfway Park 

e pelos projetos liderados pelas organizações de base comunitária em Lambhill, Milton e Toryglen) 

ilustram os diferentes níveis de engajamento e de qualidade de participação dos grupos sociais locais 

em relação:  (i) ao momento do planejamento em que a iniciativa é aberta à participação; (ii) à 

amplitude e profundidade da participação propiciada, da consulta à construção coletiva; (iii) ao prazo 

proposto para o arranjo participativo, se pontual ou criado para permanecer ativo ao longo da 

implementação e operação da intervenção; e, com antes mencionado, (iv) à organização social 

presente e atuante previamente nas comunidades envolvidas. Esses elementos fazem parte do 

aprendizado absorvido por GCC e seus parceiros, a partir da experiência em Barrowfield, em que o 

projeto foi levado à comunidade, que ainda não contava como uma organização social forte, para 

contribuições em forma de consulta estendida, sem um trabalho estruturado para a construção coletiva 

de conhecimento e sem que um arranjo para a gestão do parque fizesse parte das intenções iniciais. 

O desencontro de expectativas, as lacunas entre planejamento e implementação e o avanço 

insuficiente em relação ao conhecimento local sobre os riscos derivados da mudança do clima são 

expoentes desse processo. A fala da gestora de regulação e desenvolvimento da FCS denota um 

aprendizado importante, e que foi institucionalizado a partir desse projeto, quando reflete sobre a 

diferença entre fazer para e fazer junto com a comunidade.  

Como processo social, a participação depende do engajamento e do empoderamento e resulta 

na reificação. Isso retroalimenta a participação, colocando-a em um patamar mais alto de 

envolvimento e luta por influência. Pode-se imaginar uma espiral com avanços e retrocessos, a 

depender das diversas variáveis em jogo (p.e., o sistema político, a distribuição de poder, a capacidade 

de os grupos sociais terem suas necessidades básicas atendidas). Assim, se observa em Barrowfield 

um reconhecimento da importância dos esforços de engajamento, envidados a partir de determinada 

etapa do planejamento, para que o espaço fosse usado e apropriado pelos residentes locais, que 

inclusive passaram a se incomodar com os visitantes de outros bairros. Além disso, a participação nas 

decisões, mesmo que limitada e não estruturada a priori, desdobrou-se em mudanças marcantes, para 

todas as partes, no projeto original.  

Dos textos de políticas e seus instrumentos às características dos projetos e intervenções que 

incidem sobre os territórios da cidade, as experiências em Glasgow permitem reforçar elementos 
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encontrados na literatura e adicionar outros, relevantes ao entendimento e à promoção da participação 

diversa, ativa e efetiva.  

5.2.2.1 Políticas e instrumentos: participação ancorada em empoderamento comunitário 

As políticas e os instrumentos de mudança do clima na Escócia apoiam-se fortemente no 

sistema de planejamento, como já se sabe. O planejamento integrado e de longo prazo aparece do 

SCCAP à ORG como base para a participação e o empoderamento das comunidades, este último 

assumido como elemento necessário à participação democrática local. Os dois documentos alinham-

se ao Community Empowerment (Scotland) Act 2015, regulação que tem como objeto a participação 

comunitária efetiva no planejamento e na implementação de serviços públicos, e que destaca, para 

tanto, a importância do planejamento comunitário e do encontro desse planejamento com os planos 

(de projetos e ações) liderados pelo poder público. Os Local Outcome Improvement Plans tornam-se 

de suma importância para que as dinâmicas e características locais determinem as intervenções e 

serviços públicos, mas, mais do que por seu resultado objetivo, esses planos são destacados pelos 

seus processos de elaboração, como exercício de conexão entre indivíduos e grupos, deles com o 

contexto local, e de ‘empoderamento’. O Act coloca o trabalho dos órgãos públicos junto às 

comunidades como uma obrigação, além de instituir o orçamento participativo e a ampliação do 

direito à terra como duas cartadas para empoderamento e fortalecimento da participação dos grupos 

sociais locais no que tange às decisões que os afetam. 

Uma série de outras políticas e instrumentos que vêm depois ao Act ecoam a importância da 

participação comunitária, respaldada em empoderamento, para sua efetividade, da SEPA Flooding 

Strategy ao Fire and Rescue Framework for Scotland. Instrumentos e projetos voltam-se a traçar 

caminhos para fomentar o empoderamento, como os Community Flood Volunteer Project, The Place 

Principle, The Place Standard Tool e a própria abordagem placemaking. Os três últimos aplicam-se 

ao planejamento, etapa que de fato concentra os avanços em relação à participação comunitária, seja 

porque esse é um elemento que aparece reiteradamente no sistema de políticas e instrumentos de 

planejamento como essencial para planos e estratégias ‘bem-sucedidos’, seja porque, a partir da etapa 

de implementação, acentua-se o desafio posto pela tecnicidade das obras e a participação social requer 

arranjos mais complexos e de caráter contínuo; é preciso ir além de oficinas, atividades em campo e 

consultas.  

De maneira complementar, políticas dedicam-se a apoiar planejamentos das próprias 

comunidades, liderados, coordenados e desenvolvidos pelas partes locais. O Planning Bill (2017) 

estabelece que as comunidades podem elaborar seus próprios planos para os lugares que habitam e 
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que eles precisam ser considerados pelas organizações públicas. Os governos locais são chamados a 

trabalhar junto com as comunidades, em um processo que as pertence, invertendo as posições. Essa 

é uma diferença sutil, mas que encontra diferentes dificuldades para se concretizar. O Empowering 

Communities Programme 2019/2020, do governo escocês, apoia projetos dedicados à regeneração 

dos lugares por meio de processos liderados pelas comunidades, com dois fundos atribuídos - 

Investing in Communities e Aspiring Communities Fund. Contudo, as dificuldades residem mais na 

configuração das relações e mudança cultural necessárias entre setor público e sociedade civil, do 

que na disponibilidade orçamentária.  

Se o planejamento comunitário contribui para a capacidade adaptativa local e territorial 

(considerando, por exemplo, a zona norte de Glasgow), a partir do fortalecimento da coesão social e 

da AS, o estabelecimento de relações próximas entre organizações de base comunitária e grupos 

locais e órgãos de governo responde por um elemento também relevante para o fortalecimento de 

resiliência no longo prazo: a melhoria dos serviços públicos, na medida em que se tornam mais 

aderentes às realidades e necessidades locais (p.e., Bulkeley & Betsill, 2005).  

Embora o alinhamento do discurso seja elemento de apoio à inovação (Chu et al., 2018), já 

que, a partir daí, cria-se um ambiente propício a buscar caminhos e soluções contexto-específicas, 

ainda não postas e nunca antes testadas, tal alinhamento pode funcionar como barreira a inovações 

que nascem nos, e são propostas por, grupos sociais externos ao setor público. É o que se vê em 

relação às SbN em Glasgow: enquanto um consenso sobre a relevância da infraestrutura verde é 

criado de um lado, por parte das comunidades, há outras prioridades e projetos em gestação, os quais 

correm o risco de ser solapados pela certeza de que já se sabe, anteriormente aos processos de consulta 

e participação, o que é necessário para o desenvolvimento local. 

Além disso, adiciona-se à literatura sobre convergência de políticas públicas e do AS que o 

registro e o consenso sobre a necessária participação social para a efetividade de políticas de 

desenvolvimento no contexto da mudança do clima correm o risco de ficar no papel, ao esbarrarem 

na defesa por posições de poder e na falta de habilidade e de cultura de atuação junto aos grupos 

sociais e organizações locais. Dessas barreiras, deriva a lacuna entre organizações estatutárias e as de 

base comunitária, como denunciam as gestoras destas últimas ouvidas na pesquisa, a despeito de todo 

o consenso regulatório e técnico e dos instrumentos e abordagens para engajamento e conformação 

de processos integrados de AS, ancorados na construção coletiva de soluções. 
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5.2.2.2 De que forma promover a participação ativa e efetiva? 

 Considerando que a literatura sobre AS é vaga a respeito de como gestores públicos e 

formuladores de políticas podem criar condições para, e promover processos integrais de, AS, 

partindo dos pressupostos de estabelecimento do diálogo e da troca de experiências entre as partes 

envolvidas por meio de relações horizontais, entre pares (Shaw e Kristjanson, 2014; Nicolletti, et al., 

2019), o caso de Glasgow traz contribuições relevantes nesse sentido. A seguir são sintetizados 

elementos e características trazidos tanto por instrumentos de políticas (já como produto do processo 

de aprendizagem em curso entre órgãos de governo e seus parceiros diretos), quanto revelados pelas 

experiências estudadas:  

1. A criação de “hubs comunitários” (Glasgow City Council , 2019) como parte integrante de 

projetos amplos de regeneração ou de empreendimentos públicos e privados. Os hubs são uma 

combinação de espaço físico aberto para reunião, interação e uso livre, idealmente de mais de 

uma comunidade local, com iniciativas que fomentem o envolvimento na história da localidade – 

sejam elas de caráter cultural ou de resgaste da história, sejam de construção coletiva do espaço 

físico (como acontece no Seven Lochs Wetland Park e ao longo do canal, na zona norte da 

cidade); 

2. A aplicação de métodos imersivos, como a Charrette, que propõe a reunião dos atores-chave para 

um determinado projeto ao longo de ao menos três dias. Durante esse tempo, o grupo passa pelo 

reconhecimento e ressignificação coletiva do local e pela valorização das diferentes perspectivas 

e conhecimentos representados, de modo a chegar ao entendimento mais profundo e reflexivo 

sobre os problemas presentes e suas estruturas, o que lhe permite, enfim, começar o desenho de 

caminhos, ações e planos compartilhados. A imersão propicia a aproximação entre os envolvidos 

e a suspensão, gradativa, das posições ocupadas pelas instituições e pelos indivíduos, as quais 

carregam dinâmicas de poder pré-estabelecidas e enrijecidas, bem como de pré-conceitos, como 

os relacionados aos riscos climáticos e SbN; 

3. A produção e integração de iniciativas informais e lúdicas, a princípio pontuais, em um fluxo 

contínuo, ao longo de um período estendido, com potencial de informar políticas públicas. 

Exemplos disso são as climate conversations, encontros que propõem conversas entre 

especialistas e sociedade civil sobre a mudança do clima, riscos climáticos e mudanças 

institucionais e de comportamento necessárias para lidar com a questão. Esses encontros, quando 

não isolados, contribuem para a criação de cultura de participação, construção das relações entre 

a vida cotidiana e a mudança do clima, entre os conhecimentos científicos e empíricos 
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disponíveis, e para o engajamento no tema. Outros exemplos de iniciativas nesse sentido são 

intervenções artísticas em espaços abertos, junto às comunidades, e jogos que traduzem desafios 

complexos em atividades lúdicas; 

4. A presença de profissionais em campo, com a função de ouvir cotidianamente as populações 

locais (criando, assim, laços de confiança), de conectar grupos sociais e estabelecer pontes entre 

estes e as instituições públicas. Na experiência de Glasgow, esse papel é exercido pelos rangers, 

como o canalside ranger, em atuação no norte da cidade. A presença desses profissionais em 

campo não se vincula ou limita a projetos específicos. Eles fazem parte da equipe fixa de 

organizações públicas, como a Scottish Canals, e, assim, conseguem também integrar projetos 

que chegam de fora a iniciativas concebidas e em curso nas comunidades. Trata-se de uma 

extensão das instituições públicas nos territórios onde os serviços e equipamentos públicos são 

entregues e operam; e 

5. Iniciativas voltadas à apropriação e uso do espaço público pela população local, por meio da 

combinação de apoio técnico, recursos financeiros e atividades de caráter educacionais, como os 

mutirões para melhoria de praças e as capacitações em horticultura e arboricultura previstos no 

masteplan de Cowlairs. Espaços verdes e abertos, quando dotados de sentido pelas comunidades, 

contribuem para a apropriação do espaço público e, assim, carregam o potencial de alimentar uma 

cultura de participação e de cuidado do espaço compartilhado.  

Se a participação comunitária e cidadã é desencorajada quando as contribuições e interesses 

não são refletidos nas intervenções e transformações locais (como explicita a voluntária e ativista da 

TCVC), ela é gradualmente fortalecida quando se enxerga uma participação real, capaz de influenciar 

as decisões e características de um projeto. A cultura de participação é construída por um processo 

político (Pahl-Wostl, Craps, Dewulf, Mostert, Tabara, & Taillieu, 2007), não no intervalo de um 

projeto, mas sendo continuamente nutrida entre todas as partes envolvidas, com base em uma 

sucessão consistente de experiências. Em Glasgow, tal cultura precisa se estabelecer também no 

GCC, como aponta o gestor de energia da cidade. A esse respeito, há um movimento paradoxal em 

curso, em que avanços em direção à gestão comunitária de recursos para o desenvolvimento local e 

intenções de instaurar o orçamento participativo convivem com a resistência em relação à 

descentralização de poder e perda de controle.  

As experiências estudadas permitem propor um espectro de participação, que vai da consulta 

a partir de um plano pré-concebido (i.e., intenção inicial, no caso de Barrowfield Park) ao 

levantamento de necessidades e interesses para a construção coletiva de possíveis ações e 
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intervenções, sem objetivos definidos a priori (como na primeira fase do projeto Weathering 

Change). Esse espectro é ilustrado na Figura 37. É certo que há prós e contras em cada nível, conforme 

refletido na Figura, mas pode-se afirmar que processos de AS, que dependem da participação ativa e 

efetiva contínua, requerem pelo menos a participação, ao longo das etapas de planejamento e 

implementação, refletida na representação, em uma instância de tomada de decisão do projeto, dos 

diferentes grupos sociais relevantes e interessados. 

 

 

 

 

 

 

A gestão participativa de projetos, recursos e ativos alinha-se ao necessário protagonismo dos 

sujeitos em seus processos de codesenvolvimento (Cundill et al., 2014) e faz jus às dinâmicas de 

cogestão apontadas por Cash et al. (2006) como requeridas para lidar com problemas complexos, 

como adaptação à mudança do clima. O caso de Barrowfield Park permite acrescentar que, mesmo 

quando se propõe à gestão participativa do equipamento público, quando relações horizontais não 

respaldam os processos participativos, perde-se a chance de construção de conhecimentos a partir do 

encontro de repertórios.  

Pode-se também identificar as variações entre a diversidade dos grupos e setores 

representados, bem como da origem e direção em que se desenvolvem os processos participativos. A 

diversidade de partes envolvidas no CNG supera a dos demais projetos de regeneração, porém se 

espalham em diferentes instâncias de colaboração e governança, sem necessariamente, portanto, 

estarem em contato frequente. Os projetos que nascem nas comunidades, em um sentido bottom-up, 

formulados em articulação com diferentes grupos sociais, têm, em sua defesa, a conexão com a 

 
 

Figura 37. Níveis de participação multiatores em projetos e intervenções lideradas por agentes 
públicos   
Fonte: autoria própria 
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realidade local e o engajamento comunitário já como ponto de partida. Por outro lado, limitam-se em 

abrangência e duração, quando não contam com o envolvimento do setor público (em linha com o 

que apontam Sekulova & Anguelovski (2017) em relação a projetos de SbN). Isso é ilustrado pelo 

Milton Community Gardens, que se mantém por meio da captação de recursos picados, e pelos 

projetos comunitários de produção de alimentos e mobilidade, liderados pela Urban Roots, em 

Toryglen, que ganharam tração com o envolvimento do GCC.  

5.2.2.3 Barreiras à participação comunitária efetiva 

Perspectivas utilitaristas sobre a participação encontradas em alguns depoimentos de atores-

chave da agenda de adaptação em Glasgow voltam-se a processos de consulta ou cocriação de 

aspectos específicos dos projetos como tática para assimilação, por parte de atores relevantes, de 

decisões já tomadas pelos agentes públicos, redução de possíveis resistências e legitimação das 

intervenções junto aos grupos sociais. Embora métodos e abordagens participativos e de construção 

coletiva sejam fundamentais para processos de AS, eles também podem ser aplicados utilitariamente 

para a responsabilização de atores e grupos sociais em relação ao resultado e à manutenção da 

intervenção. Isto é, os métodos em si não garantem que as oportunidades de participação e de 

influência nas tomadas de decisão serão distribuídas igualitariamente entre as partes, ou mesmo que 

as contribuições serão de fato refletidas nas características ‘hard’, mais técnicas e de infraestrutura, 

das intervenções.  

Mesmo os processos de cocriação de alguns aspectos dos projetos podem ter resultados 

esperados definidos a priori e as partes em posição de poder no processo podem se valer de artifícios 

para defender os caminhos pretentidos. Em Glasgow, por exemplo, observou-se que o conhecimento 

técnico-científico serve de barreira entre as esferas de participação comunitária e as decisões sobre 

tecnologia e infraestrutura (seja ela convencional ou verde-azul). Assim, a separação entre 

conhecimento empírico e técnico-científico, com a sobrevalorização deste último, limita o escopo de 

participação.  

Se os processos de consulta e cocriação de componentes dos projetos foram de fato 

expandidos em Glasgow nas últimas décadas (como reflexo do espaço obtido pela participação e pelo 

empoderamento nas regulações e obrigações atribuídas às organizações estatutárias (Scottish 

Government, 2017; Scottish Parliament, 2019; Glasgow City Council, 2018)), por outro lado, 

permanece a percepção de que eles seguem uma trajetória top-down e pró-forma (como a opinião da 

ativista e voluntária da TCVC evidencia). Como consequência, há pouca esperança dos grupos sociais 

em relação aos convites para participação, e baixa disposição a investir tempo e esforços.  
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As experiências de Barrowfield Park, Hafway Park e do CNG permitem acrescentar à 

literatura sobre SbN (Pauleit et al., 2017; Lovell & Taylor, 2013) que assumir a participação como 

princípio e aventar os múltiplos benefícios, estéticos, culturais, sociais e econômicos das potenciais 

soluções não garante que experimentos efetivamente participativos emerjam e, portanto, que CA 

sistêmicas sejam fortalecidas. Como já descrito, tais soluções, especialmente as de IVA, podem se 

viabilizar pelas relações estabelecidas de poder, que se alimentam dos processos de participação pró-

forma. É preciso que os agentes de governo se engajem na facilitação e criação conjuntas de arranjos 

participativos e na integração e disseminação de conhecimentos empírico e técnico-científico, para 

que os objetivos maiores, de caráter público, dessas intervenções sejam realizados, ancorados na 

construção de uma cultura de participação que, por sua vez, é fundamental para que tais intervenções 

sejam funcionais depois de desenvolvidas. No caso das SbN dedicadas à redução de riscos de 

inundação, por exemplo, perde-se a oportunidade de construir conhecimento sobre o fenômeno e 

sobre a mudança do clima, com a entrega apenas dos aspectos técnicos das intervenções. 

 O alinhamento das políticas públicas a respeito da participação e empoderamento 

comunitários pode se converter não em participação efetiva, mas em excesso de demanda sobre as 

comunidades em situação de vulnerabilidade, por meio de uma avalanche de consultas, oficinas e 

reuniões. Entende-se que a participação depende de confiança nas instituições envolvidas e no 

processo proposto. Quando efetiva, ela se desdobra em empoderamento, que, por sua vez, impulsiona 

a participação democrática e cidadã. Embora o Community Empowerment Act seja referência entre 

políticas públicas de planejamento e clima (Scottish Government, 2019a; Glasgow Community 

Planning Partnership, 2013; Clydeplan, 2017; Scottish Parliament, 2019), junto a tantas outras 

políticas e instrumentos de clima e planejamento que reconhecem o empoderamento comunitário 

como peça-chave para resiliência, como fenômeno psíquico-social complexo, ele, para ser efetivo, 

depende de relações e interações de longo prazo.  

 Os pilares para a transformação das relações entre organizações e instituições públicas e 

sociedade civil em Glasgow são basicamente quatro: mais decisões nas mãos das comunidades e 

recursos a serem administrados localmente (Scottish Government, 2018), inclusive com a análise das 

implicações e possibilidades legislativas de transferência de poderes administrativos sobre os 

recursos públicos para a sociedade civil (Scottish Government, 2017); a abertura de canais para a 

participação social em políticas públicas (Scottish Government, 2019); a criação de fundos e 

programas dedicados ao financiamento de iniciativas criadas ou cocriadas por comunidades 

(Empowerment Communities Fund; Community Choices Fund); e o desenvolvimento de projetos do 
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governo nacional em nível de bairros e comunidades (Climate Ready Places). Contudo, isoladamente, 

nenhum deles é suficiente para o empoderamento e a criação de cultura de participação social e 

cidadã. Com efeito, a transferência de poderes para as comunidades, por exemplo, mostra-se inviável, 

sem que relações de confiança sejam criadas entre governo e sociedade, e sem que a essência da 

esfera pública e da atividade política da vida cotidiana (Arendt, 1993) seja resgatada. 

 Reforça-se, assim, a compreensão de Pelling e High (2005) de que qualidades relacionais são 

centrais a processos de fortalecimento de resiliência, ao mesmo tempo em que se denota a importância 

de que essas qualidades sejam acompanhadas do exercício político tanto do debate e construção social 

de novas realidades, quanto da disponibilização das condições materiais para a transformação coletiva 

do contexto. 

5.2.2.4 Caráter de justiça 

O caráter de justiça das intervenções urbanas ganha, recentemente, espaço na literatura sobre 

adaptação baseada em ecossistemas, mas principalmente a partir da perspectiva de distribuição de 

benefícios com base na localização das soluções ao largo das cidades (Sekulova & Anguelovski, 

2017; Mabon & Shih, 2018). Os registros de resistência em relação a aspectos não negociados das 

intervenções, ou à intervenção como um todo, estão presentes na literatura (Byrne & Wolch, 2009), 

assim como no caso de Barrowfield Park. Nesses casos, e discutem-se as áreas verdes não como 

arenas para o fortalecimento da atuação cidadã e de empoderamento, mas como pacificadoras das 

insatisfações sociais, no que Perkins (2010) chama de “ambientalismo positivo”.  

A participação é entendida também como base para a justiça “interacional” (Sekulova & 

Anguelovski, 2017), que considera os usos e interesses nas áreas verdes e abertas pautados pela 

cultura dos grupos residentes. Entendendo esses grupos como múltiplos e diversos, é necessário 

compor ativamente os coletivos e arquitetar os processos participativos de forma que as 

oportunidades de participação não sejam apenas iguais, como propõe o SCCAP, mas equitativas, 

considerando as dificuldades e barreiras, históricas e presentes, para a efetiva manifestação e 

negociação de interesses. Tal afirmação ancora-se nas experiências do CNG e dos projetos locais 

(MCG, LS e UR) em que não está apaziguada a questão da representatividade das comunidades nas 

instâncias de participação. Embora ferramentas e instrumentos, como o Place Standard, mostrem-se 

fundamentais para que gestores públicos e líderes de projetos possam se aventurar no planejamento 

e desenho das intervenções ouvindo diferentes partes interessadas, eles não resolvem o silêncio de 

quem não tem voz nas dinâmicas sociopolíticas pautadas pelo poder econômico.  
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Os projetos de regeneração urbana nas TRAs, em Glasgow, localizam-se na fronteira entre a 

justiça distributiva e a interacional ou procedimental, na medida em que a localização e acesso físico 

às áreas e infraestrutura verdes, e a seus benefícios, prioriza comunidades em situações de privação 

social e vulnerabilidade, e em que se tateiam abordagens, métodos e procedimentos para a efetiva 

participação equitativa dos grupos sociais locais. Assim, a ‘justiça climática’ instaurada no âmbito da 

geopolítica precisa aterrissar nos territórios, inevitavelmente a partir da perspectiva das relações de 

poder, reconhecendo que paisagens e ordenamento territorial são marcados pelo poder econômico, e 

desafiando paradigmas neoliberais que respaldam a narrativa do empreendedorismo popular, pela 

qual bastariam, às partes interessadas, oportunidades de participação.  

A “promoção da participação cívica” e as “relações abertas e transparentes entre comunidades 

e instituições que as atendem” em caráter contínuo, assim colocadas na ORG, consistem, de fato, em 

elementos estruturais desse processo; mas elementos a serem construídos. Dependem disso os 

processos de ‘coplanejamento’, ‘codesign’ e ‘cogestão’, defendidos por Emisson e Ode Sang (2017) 

e por Pauleit et al. (2017) como bases para que as SbN promovam adaptação à mudança do clima em 

nível local, bem como para que a estratégia de “just green enough” possa ser posta em prática 

(Sekulova & Anguelovski, 2017). Tais processos, ademais, são igualmente necessários para que 

benefícios sociais e psicológicos relacionados à percepção de “autoeficácia” sobre a transformação 

da realidade local sejam distribuídos com base em processos amplos de AS e possam promover maior 

equidade social (Demeuze et al., 2014).  

  Importa acrescentar que a equidade na participação é erigida não apenas por intenções e 

esforços das instituições públicas, mas também pela luta por representatividade dos grupos sociais e 

organizações de base comunitária. A estratégia de aproximação a essas instituições narrada pela 

diretora da FoP denota isso. A legitimação dessa luta, aos olhos dos órgãos e representantes de 

governo local em Glasgow, apoia-se em representatividade e conhecimento sobre a realidade local, 

por parte das organizações e pessoas que pleiteiam a participação não no nível da consulta, mas da 

deliberação. Em especial, o primeiro elemento (da representatividade) não está resolvido na literatura 

(Sekulova & Anguelovski, 2017) nem na prática. Quem se sente representado por determinada 

liderança ou organização comunitária, e que relações de poder estão em curso no âmago da 

comunidade são questões que não permitem resposta a partir do mapeamento de atores. Elas 

demandam tanto esquemas de investigação e avaliação que ouçam diversos atores em suas áreas de 

residência, quanto formas reflexivas de governança, capazes de se voltarem sobre seus próprios 
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arranjos e estruturas, em um esforço contínuo de inclusão de atores, para que sejam e permaneçam 

sendo um reflexo dos grupos sociais interessados e impactados pelas intervenções locais.  

5.2.3 Governança multinível, multiescala e multiator 

A clareza sobre a importância da participação de diferentes setores, grupos sociais e atores 

como elemento central da governança para AS (Pahl-Wostl et al., 2007; Gonzales-Iwanciw et al., 

2019), para mudanças transformativas dos sistemas urbanos (Boyd e Juhola, 2015) em direção a 

sistemas de baixo carbono e resilientes (Dale et al., 2018; Bulkeley e Schroeder, 2012), deixa aberta 

a questão sobre como constituir e manter tal governança. Estruturas e arranjos não são replicáveis, 

precisando refletir e se ajustar a cada contexto. Contudo, há características e pontos de atenção que 

podem embasar o desenho, construção ou revisão deles. A teoria institucional e as noções de estrutura 

e agência aplicadas ao caso de Glasgow contribuem para avançar nessas questões, ao lançarem luz 

sobre o jogo político entre as forças sociais e econômicas e entre níveis e escalas que incidem sobre 

o território urbano, moldando as possibilidades de equidade e justiça (Chu et al., 2018).  

Se processos de AS não levam necessariamente à melhoria da governança climática (Thi 

Hong Phuong et al., 2017), entende-se que as estruturas de governança são condicionantes para 

processos colaborativos, mas precisam ser compreendidas à luz das institucionalidades (Rigg & 

O’Mahony, 2012). A esse respeito, há três elementos marcantes no caso de Glasgow: o alinhamento 

das políticas públicas e regulações a respeito da necessária participação multiatores para adaptação e 

resiliência, como explorado na seção 6.1; a valorização da colaboração imbuída nas organizações do 

setor público e em uma cultura de parcerias; e a crença coletiva de que adaptação à mudança do clima, 

bem como SbN para adaptação, são demasiadamente técnicas e intangíveis para que sejam 

apropriadas pelos cidadãos. Este último ponto deriva de institucionalidades marcadas pela atuação de 

engenheiros e especialistas, e que configuram um aspecto de “path dependence” (Rigg & O’Mahony, 

2012) a respeito da forma como as decisões vêm sendo tomadas.  

As instâncias de governança que envolvem o setor privado, por sua vez, sofrem, segundo os 

achados desta pesquisa: 1) com a divergência de objetivos entre as partes envolvidas. Isto é, enquanto 

o setor público volta-se aos benefícios sociais, ambientais e econômicos para comunidades e 

sociedade em geral, empresas dos setores de construção civil e imobiliário driblam as especificações 

técnicas dos projetos em prol da redução de custos; e 2) com a insuficiente capacidade das equipes 

do governo local de acompanhar as especificidades do projeto em implementação. Para transformar 

isso, estavam em elaboração uma certificação de SbN para empreendimentos, além de especificações 
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mais detalhadas para infraestrutura e redes verdes e azuis. Em interação com esses elementos 

institucionais, a atuação da liderança da Scottish Waters, mobilizada por lideranças de GCC e SC, 

assumiu o projeto CNG como estratégico, com especial apreço pela infraetutura verde envolvida nele, 

e atuou para a conscientização interna, na empresa, a respeito das SbN e para sua internalização nas 

análises e gestão da água.    

 A partir dessa perspectiva, o estudo de caso de Glasgow acrescenta a noção de que a 

governança de clima, em vez de ser a junção de institucionalidades, estrutura e agência no campo do 

clima, configura-se pelas imbricações dessas institucionalidades com as estruturas e agência em 

operação em outros campos: da política, da sociedade e da produção de conhecimento. Dentre esses 

campos, destacam-se o de planejamento, das soluções baseadas na natureza e biodiversidade e de 

gestão de risco de inundação, todos atravessados pela narrativa de redução de desigualdades e de 

acesso à terra e direito à cidade. O Planning (Scotland) Bill estabelece a colaboração dos órgãos em 

atuação regional e local e também deles com as organizações comunitárias à frente dos local place 

plans para que as regional spatial strategies e os local development plans sejam elaborados. A partir 

dessa legislação, todo o sistema de planejamento reflete a diretriz de incorporação das partes 

interessadas aos processos de planejamento, em qualquer nível e escala. Além disso, o NPF3 atribui 

às autoridades de planejamento o papel de articular e engajar grupos sociais e setores, criando arranjos 

locais e regionais para a compreensão sobre os efeitos da mudança do clima nos territórios e o desenho 

de soluções coletivas, comuns, integradas. Nesse contexto, o The Climate Change (Scotland) Act 

(2009) também distribui, entre todos os órgãos e agências de governo, sem exceção, a 

responsabilidade pela implementação do programa de adaptação escocês de forma condizente com 

as realidades regionais e locais. 

Tais bases institucionais, junto à valorização da colaboração e ao contorno material de 

restrição orçamentária, propiciaram as redes e coalizões como subestruturas de governança, no 

esforço de cumprir com as obrigações estatutárias em agendas interfronteiriças, como adaptação e 

gestão de risco de inundação. Esses arranjos propiciam a ‘governança colaborativa’, crucial para lidar 

com altos níveis de incerteza e complexidade, por articular conhecimentos e recursos e propiciar 

alguma adaptabilidade em processos e tomadas de decisão. No caso de Glasgow, entretanto, tais 

arranjos estão inseridos em uma estrutura maior, que transita entre a ‘governança fechada’ (com 

definição de cima para baixo do problema central e cooperação restrita de atores não-governamentais) 

e a de ‘planejamento participativo’ (como é requerido pelas políticas mais recentes, com 
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envolvimento ativo de comunidades e organizações sociais locais, partindo de um mapeamento 

participativo dos problemas em foco (Egusquiza et al., 2019)).  

Além da coordenação entre agências, tais formas de organização visam: 1) otimizar esforços, 

delimitando, a partir de acordos informais, os limites de atuação de cada parte e reduzindo as áreas 

de sobreposição; e 2) dar conta de captar e atender às necessidades locais, articulando-as com as 

diretrizes nacionais e dinâmicas globais. Atuam, dessa forma, como conectores entre estruturas 

nacionais e regionais de governança e arranjos e instâncias locais e comunitários. Elas são exaltadas 

como ativos nacionais, por exemplo nos SCCAP e NPF3, justamente por essa função e, como 

discutido antes (na subseção ‘Capacidades adaptativas’), atuam como comunidades de prática, nas 

quais se ancora o processo de AS sobre adaptação, gestão da água e SbN, em curso no sistema 

formado por setor público, a academia e organizações da sociedade civil.  

 Isso posto, importa reconhecer que tais redes e coalizões reúnem e fortalecem organizações 

com atuação em escalas nacional (como a SEPA na MGSDP), regional (a exemplo do Clydeplan na 

GCV Green Network Partnership) e da cidade (como o GCC na CRC). Portanto, ao mesmo tempo 

em que fazem frente ao desafio de escala e potencializam suas capacidades de atuação, aprendizagem 

e transformação, elas acentuam a distância entre essas organizações e as que atuam em escala de 

comunidades e bairros, que já tendem a contar com menor capacidade institucional (Paterson et al., 

2017). A partir do fortalecimento de capacidades, essas organizações também têm seu poder de 

influência aumentado, seja junto às instâncias nacionais, seja à população e organizações locais. A 

experiência em curso no CNG denota como soluções trazidas pela MGSDP não são matéria de 

negociação com os grupos sociais locais.  

 Assim, enquanto uma solução recomendada pela literatura sobre governança climática (Boyd 

e Juhola, 2014; Bulkeley et al., 2015; Vedeld et al., 2015) e pelo estudo de caso de Glasgow, em 

especial por aumentar a capacidade de produção e implementação de políticas consistentes e perenes 

no longo prazo, as seguintes recomendações são extraídas desta pesquisa, com respeito às redes e 

coalizões: 

• Que elas incluam núcleos de atores e organizações locais das áreas das cidade cobertas por 

suas atuações, idealmente como membros interinos, ao menos em formato de comitê 

consultivo, junto ao qual as deliberações sobre as intervenções nos territórios sejam debatidas; 

e que se conectem, por meio da atuação de representantes da rede,- a instâncias participativas 

em curso nas comunidades;  
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• Que aproveitem as capacidades fortalecidas para empreender o monitoramento participativo 

de suas intervenções, a fim de alimentar a reflexão a respeito da efetiva capacidade de 

integração entre necessidades locais, diretrizes nacionais e dinâmicas globais;  

• Que contem com o papel de um gestor ou secretário executivo que tenha como uma de suas 

atribuições formais a articulação e escuta dos diferentes atores e setores, atuando em escalas 

diversas para que a organização seja sensível às desiguais capacidades de influência e ação 

(essa posição pode ser viabilizada pela rotação de representantes das organizações membro, 

ou por contribuições financeiras dessas mesmas organizações);  

• Que realizem reuniões frequentes da rede ou coalizão em campo, com rotação entre as áreas 

da cidade cobertas por sua atuação, e que sejam reuniões abertas, para que a população local 

possa acompanhar as pautas em discussão;  

• Que construam processos deliberativos em que haja espaço para que diferentes visões sejam 

defendidas e, portanto, a divergência seja valorizada, em lugar de um processo coletivo 

voltado ao consenso; e  

• Que invistam coletivamente em formação em temas relevantes para a gestão e atuação 

consistente, garantindo também espaço para que organizações locais, de base comunitária 

participem junto. 

   Dessa maneira, além de contribuir para o gradual rebalanceamento das capacidades de 

influência, atuação e adaptação, as redes e coalizações podem ser permeáveis a inovações sociais que 

surgem em nichos e atuar como alavanca para que sejam ampliadas e replicadas, caso consistentes 

(em linha com os processos pontuados por Bulkeley et al., 2015). Elas, além disso, também podem 

ampliar o potencial de aprendizagem do sistema como um todo (em diálogo com ‘abordagens 

baseadas na aprendizagem’ propostas por Davoudi et al., 2013) e lidar melhor com a incerteza e não 

linearidade intrínsecas às agendas de adaptação e resiliência  (Boyd e Juhola, 2014). 

 Em Torygen, na zona sul de Glasgow, o Transformational Regenerational Area Group reúne 

departamentos do GCC, outras organizações públicas que compõem, por exemplo, a GCV Green 

Network Partnership, além de representantes de organizações locais, como a Urban Roots, para lidar 

com a regeneração urbana física e social. As reuniões acontecem no próprio bairro, são acessíveis à 

comunidade e estabelecem uma relação direta com o governo local, com o qual havia uma dificuldade 

de interlocução, também porque não se tinha claro quais os canais a serem acessados para cada tema 

que aflige a localidade. 
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 Já na experiência de Barrowfield Park, tanto a MGSDP quanto a GCV Green Network 

Partnership alimentaram as discussões e decisões técnicas do projeto e serviram de plataforma para a 

disseminação dos aprendizados, regional e nacionalmente. Foram, assim, fundamentais para que os 

projetos de regeneração que vieram depois alcançassem um novo patamar de engajamento e 

participação social, partindo de diagnósticos mais amplos sobre o território e integrando mais 

profundamente a infraestrutura verde e azul no masterplan. Destaca-se que, assim como em Toryglen, 

em Barrowfield, o GCC atuou na captação de recursos e levou para o projeto organizações públicas, 

como a Scottish Waters, fazendo a mediação entre papéis e responsabilidades estatutários. O governo 

local foi também, nesses dois projetos, bem como em Halfway Park, o guardião do tema de mudança 

do clima, garantindo que a análise do clima futuro compusesse as bases para as decisões técnicas 

abarcadas no projeto.  

 O projeto CNG evidencia a importância de estruturas de governança consistentes – (que 

contem com papéis e responsabilidades claros e complementares, participação diversa e com 

possibilidades equitativas de participação, mecanismos de facilitação, mediação de conflitos e 

comunicação fluida e frequente que alcance todas as partes envolvidas e interessadas) para que se 

possa manter o compomisso com os objetivos iniciais, mesmo diante dos interesses específicos de 

financiadores. Adiciona-se, porém, que é preciso uma dose de flexibilidade, junto à consistência, 

tanto na estrutura quando nos arranjos de governança, para que se ganhe adaptabilidade e as mudanças 

de contexto e para que novos indícios sobre necessidades locais e dinâmicas sociopolíticas em curso 

possam ser refletidas, tanto na fase de planejamento quanto, especialmente, nas de implementação e 

operação das intervenções urbanas. Tal flexibilidade pode ser conferida por meio de mecanismos de 

entrada de atores nas instâncias de debate e tomada de decisão; de um papel formalmente atribuído a 

determinado ator ou instância de escuta do sistema e radar para mudanças estruturais e conjunturais; 

e do nutrir espaços de interação social informais, seja promovendo eventos socioculturais nos espaços 

abertos ou investindo no fortalecimento institucional de organizações de base comunitária que 

dinamizam as interações sociais locais, seja usando os intervalos de reuniões formais para isso.   

 O CNG é, assim, emblemático do movimento de passagem, na prática, de um modelo de 

governança fechada e hierárquica para o planejamento participativo em projetos de regeneração 

urbana em Glasgow, apoiando-se, para tanto, em arranjos de colaboração em rede. Reside aí seu 

potencial de criar um processo integrado de AS entre atores governamentais e não-governamentais 

que atuam em diferentes escalas ao largo do território urbano. Dentre os núcleos do projeto, a 

cogestão se conforma nos âmbitos da Reserva Natural Clypits e das intervenções socioculturais com 
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o surgimento da Canal Co-op, a qual visa descentralizar a gestão e conectar governo e iniciativas 

autogeridas pelas organizações de base comunitária. O projeto é, assim, um exemplo vivo da 

conjunção dos tipos de governança organizados por Egusquiza et al. (2019).  

A experiência do CNG também traz à tona o papel das ‘lideranças’ que atuam a partir das 

estruturas e sobre elas, seja replicando os discursos hegemônicos, seja contribuindo para que 

narrativas alternativas ganhem visibilidade. O envolvimento da alta liderança das organizações que 

compõem as instâncias de governança do projeto é apontado como fator chave para as características 

inovadoras do projeto e engajamento de uma grande gama de atores. Em especial, a diretora da FoP, 

como liderança comunitária com uma longa trajetória de trabalho social em Possilpark, foi pivô da 

criação da Reserva Natural Claypits e da representação da comunidade nas instâncias formais de 

gestão e tomada de decisão do projeto. Ambas lideranças em atuação são expoentes de um processo 

de longa data, de um lado, de criação de um ambiente institucional propício a SbN e resiliência; de 

outro, de mobilização e engajamento em projetos locais, de base comunitária. 

Quanto mais próxima do nível local e mais colaborativa, propícia à cogestão, adaptativa e 

permeável às dinâmicas territoriais for a governança de políticas e projetos urbanos, maiores serão as 

suas chances de contribuir para a (re)politização das relações, a revigoração da participação cidadã 

nas esferas de interesse público e, assim, para o fortalecimento do pacto social entre governo e 

sociedade civil. Portanto, a discussão e a arquitetura de modelos de governança constituem pontes 

entre a AS e a integralidade de políticas publicas; uma relação entre noções que, de todo modo, não 

caminham necessariamente juntas, como se discute na próxima seção. 

5.3 Integralidade das políticas públicas 
 
Embora os componentes da aprendizagem social sejam amplamente discutidos na literatura e esta 

pesquisa traga contribuições em relação aos principais deles a partir das experiências de Glasgow, 

como visto, autores como Muro & Jeffrey (2008) afirmam que, de um lado, não há uma teoria 

constituída como Aprendizagem Social (AS), enquanto, de outro, não é possível estabelecer um 

processo, em formato de diretrizes ou passo a passo, de AS. Seus componentes aplicam-se a tantas 

outras abordagens, como a de democracia participativa (Selby, 2009) ou cocriação (Sanders & 

Stappers, 2008). Mesmo fatores que ancoram a sua relevância para a gestão de recursos naturais, 

como a percepção sobre a mudança sistêmica necessária e o aprendizado sobre os valores em que as 

ações e comportamentos se apoiam, são atrelados também a essas outras abordagens. Assim, a AS 
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consiste em um processo subjetivo, que transcorre do nível individual ao coletivo, difícil de ser 

mensurado e monitorado.  

A afirmação sobre a ocorrência da AS se dá pela inferência, a partir da observação de seus 

componentes (a exemplo da participação diversa e continuada), pela busca por indicadores subjetivos 

a respeito dos ciclos de aprendizagem (por exemplo, em relação ao questionamento dos sujeitos 

envolvidos a respeito do que se faz, como se faz e do que é certo fazer) ou, ainda, por uma 

aproximação normativa em relação ao processo social, com base no que se deseja que aconteça. Como 

Pahl-Wostl (2006) aponta, a perspectiva de promoção da mudança de comportamento dos indivíduos 

e, ao mesmo tempo, de impulso à ação coletiva torna a AS bastante atraente. 

Processos de AS podem se dar nos mais diferentes contextos e sistemas, desde que envolvidos 

em um arranjo coletivo participativo, a partir do qual o grupo passa de uma soma de indivíduos 

movidos pelos seus interesses privados para uma “comunidade” com um propósito comum e 

orientada por interesses compartilhados (Webler et al., 1995; Meinzen-Dick et al., 2004). Dessa 

maneira, a AS, como postulante à teoria, carece de uma visão crítica a respeito dos sentidos, dos 

propósitos comuns e da capacidade dos interesses compartilhados ultrapassarem os mecanismos de 

dominação e opressão em operação nos sistemas sociotécnicos urbanos. A experiência de Glasgow 

mostra que a ação coletiva não depende necessariamente de interesses compartilhados, já que os 

indivíduos e grupos podem enxergar, mesmo sem eles, uma ação ou intervenção como a melhor opção 

disponível. Essa opção pode advir, inclusive, da restrição das opções disponíveis por parte dos atores 

em posição de maior poder. Seja como for, a AS não diferencia deliberação de negociação de 

interesses.  

É a esse ponto, precisamente, que a noção de integralidade de políticas públicas contribui. O 

seu ponto de partida é que a qualidade das relações entre pessoas participantes da situação em foco, 

e entre elas e os objetos, precisa ser considerada na arquitetura e facilitação do processo de 

planejamento coletivo. Em outras palavras, os desequilíbrios de poder, relações de dominação, 

opressão, colaboração, e assim por diante, precisam ser reconhecidos e tratados no projeto. Isso é 

importante não apenas para que as diferentes visões e interesses sejam de fato trazidos à baila, mas 

também para que o mesmo se dê com respeito às diversas realidades em jogo (Grau-Solés, Íñiguez-

Rueda e Subirats, 2011).  

Essa ideia é uma segunda adição possível da noção de integralidade à AS: a compreensão de 

que, nem sempre, os entendimentos sobre um problema complexo ancoram-se em visões diferentes 

sobre uma realidade, mas capazes de serem articuladas e integradas a uma visão comum. Em muitos 
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casos, de fato, vivências e experiências diferentes em relação a um mesmo problema compõem 

realidades distintas, por vezes inconciliáveis. Esse entendimento transforma a concepção do processo 

ou projeto, na medida em que traz implicações tanto para os objetivos das interações quanto para o 

espaço e a forma como essas são concebidas e facilitadas. Em relação aos objetivos, significa transitar 

do consenso para a negociação, como base para a construção coletiva de cenários e deliberação. Sobre 

a arquitetura das interações e negociações, implica organizar o processo social em quatro grandes 

momentos: (i) promoção do reconhecimento das interdependências entre os atores e grupos, com base 

no problema que afeta a todos, mesmo que de formas diferentes (considerando, inclusive, as relações 

socioeconômicas e políticas que compõem o problema e seus desdobramentos para cada parte 

envolvida); (ii) identificação das manifestações peculiares do problema para cada parte e, assim, das 

vivências e experiências específicas em relação a ele (neste ponto importa garantir, por meio da 

facilitação, que cada experência ganhe atenção equivalente, sendo igualmente reconhecida e 

acolhida); (iii) a partir da compreensão das múltiplas facetas do problema, concepção coletiva dos 

cenários possíveis para lidar com ele, considerando-se os papéis e ações a serem assumidos, em cada 

cenário, pelas partes envolvidas, assim como as implicações de cada cenário para cada parte; e (iv) 

negociação entre os cenários desenhados, em busca pelo melhor possível para o coletivo, uma vez 

descartados todos os que ‘não merecem ser vividos’ pela perspectiva de qualquer uma das partes. A 

noção da integralidade reforça, ainda, a importância de ciclos de renegociação e atualização das 

políticas, instrumentos e projetos, já que as realidades e experiências mudam a partir do cenário 

acordado e suas características, antes negociadas, podem deixar de parecer as melhores entre as 

opções possíveis. 

No contexto de projetos de regeneração urbana, como os estudados em Glasgow, não se trata 

de um único problema em jogo, mas de um sistema de problemas complexos, relacionados aos 

modelos de desenvolvimento, produção e consumo que se refletem nos territórios urbanos e sobre os 

quais incidem os eventos climáticos. Portanto, os processos políticos liderados pelos governos 

precisam dar conta de conduzir os quatro grandes momentos elencados acima em torno de, por 

exemplo: déficit de moradia e necessidade de modernização dos edifícios; a sobrecarga da 

infraestrutura de esgotamento urbano, integrado ao de drenagem; as limitadas opções de lazer e 

espaços de interação social; a falta de conexão do bairro ou comunidade com as demais áreas da 

cidade; a falta de oportunidades de geração de renda; e, de forma transversal, a mudança do clima 

atual e projetada.  
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Não há como lidar com tudo isso, senão pelas abordagens ‘holísticas’, no sentido de 

integração das múltiplas facetas de problemas urbanos sistêmicos e complexos, em uma mudança de 

cultura no âmbito das intervenções nas cidades, como aventado nos instrumentos de políticas públicas 

(como no Strategic Development Framework – SDF). Isso porque fatiar ou reduzir esse sistema de 

problemas complexos não se mostra efetivo para alcançar os objetivos das políticas – ao menos não 

no médio e longo prazos, como reconhecem os mesmos intrumentos que incidem sobre Glasgow e a 

literatura sobre gestão de recursos naturais (Van Bommel et al., 2009; Pahl-Wostl et al., 2007) e 

transição urbana (Bulkeley et al., 2015; Lovell et al., 2009; Wolfram, 2016). E não há como avançar 

nesse sentido, por processos que não envolvam a , já que é preciso intergrar conhecimentos e alcançar 

formas diferentes de pensar, usar e interagir com a cidade. Porém, é sobre a direção dessa mudança 

na forma de pensar e agir, sua legitimidade social e seu caráter de justiça que a noção de integralidade 

oferece sua maior contribuição. Legimitidade e justiça, por sua vez, são fundamentais para o 

fortalecimento sistêmico de CA e de resiliência evolucionária, já que, como mostram Van Bommel 

et al. (2009) e observa-se no contexto de Glasgow92, quando os indivíduos e grupos não se sentem 

ouvidos e efetivamente representados, eles se retiram (mesmo que não formalmente) do exercício 

político, perpetuando-se, na experiência local, a fragmentação das políticas e do tecido social, assim 

como os fatores estruturais de vulnerabilidade materializados nos territórios e acentuados pelas 

mudanças climáticas. 

Uma abordagem ‘holística’ frente à noção de integralidade, no entanto, tende a destacar os 

atores capazes de uma consciência ampla sobre as questões postas, correndo-se o risco de assumir 

visões transcendentes ou totalizantes como representação da realidade. Assumir a inceteza 

ontológica, em lugar da epistemológica (Grau-Solés et al., 2011), implica não apenas a integração de 

conhecimentos diversos, como propõe a AS, mas o caminhar em direção à transdiciplinaridade. Em 

lugar da redução ou de uma ideia abstrada sobre a complexidade, requer assumir que não se pode 

apreender o sistema como um todo, menos ainda controlar as múltiplas variáveis e suas relações. 

Mesmo porque são pessoas que transformam, a todo o momento, o sistema, a partir de 

comportamentos, decisões e relações interpessoais e com atores não humanos (como os equipamentos 

urbanos e a tecnologia), imprevisíveis.  

A partir de experiências em realidades que nunca serão as mesmas, porque a própria 

experiência modifica a realidade, e de relações que não serão perfeitamente equilibradas, o papel da 

 
92 Por exemplo, nos discursos da voluntária e ativista da The Community Volunteering Charity (TCVC) e da coordenadora 
de projetos do Milton Community Gardens (MCG), quando falam sobre o excesso de demandas de participação 
combinado à descrença sobre influência da participação nas decisões e nos resultados das políticas e intervenções. 
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ação pública é essencialmene garantir que a arena de negociações esteja sempre aberta e seja 

constantemente renovada; que exista sempre a possibilidade de experimentações de novos cenários 

na composição de um mundo em comum; que cada um dos atores envolvidos tenham a capacidade 

de falar por si; e que haja uma melhor distribuição da ‘expertise’ entre pesquisadores e especialistas 

e os cidadãos.  

Ancorada em uma perspectiva materialista-histórica, a noção de integralidade consubstancia 

as políticas ‘efetivas’, ‘consistentes’ e ‘equitativas’ de regeneração urbana. Para tanto, são cinco as 

principais contribuições aportadas à AS. 

5.3.1 Primeira contribuição: ação pública e processo político 

Além da resistência à participação em torno de política públicas, identificada em Glasgow como 

consequência do excesso de demandas e pela descrença na efetividade da participação, nota-se 

também como parte desse fenômeno a distância das instituições públicas em relação às comunidades 

e aos cidadãos. A noção de integralidade aponta que a ‘continuidade da vida pública’ deve ser 

assegurada pelos atores de governo, por meio de processo contínuos de experimentação e negociação 

de cenários que abarquem cidadãos, grupos sociais e suas condições materiais (atores não humanos 

que também influenciam os processos políticos). Tal entendimento implica que projetos de 

regeneração urbana sejam pensados também como revigoramento da ação pública por dois caminhos 

complementares: a análise e o fortalecimentos de canais contínuos de comunicação e interação entre 

agentes públicos, sociedade civil, setor privado e a academia; e o deslocamento dos agentes públicos 

para os vários espaços da cidade em que a ação política materializa diretrizes e instrumentos de 

políticas púbicas em modos de vida e paisagem e, a partir disso, emergem atualizações e mudanças 

necessárias às políticas. 

Em Glasgow, o distanciamento entre instituições públicas e sociedade civil se evidencia na 

dificuldade das representantes das organizações de base comunitária Friends of Possilpark (FoP) e 

Urban Roots (UR) na interlocução com o city council a respeito de problemas e demandas locais. Ao 

mesmo tempo, os projetos de regeneração avançavam, no momento da pesquisa, no deslocamento 

dos agentes públicos para os espaços em que a ação pública acontece nas comunidades. No CNG, a 

política formal aterrissava nos territórios da zona norte da cidade, por meio: de reuniões do comitê 

gestor que acontecem não no escritório do Glasgow City Council (GCC), mas em locais nas 

comunidades; do processo de formação da Glasgow Canal Co-op, que se respaldava na articulação, 

in loco, com as organizações de base comunitária e grupos sociais locais; e de eventos socioculturais 
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voltados à revitalização e ressignificação dos espaços públicos, em que comunidades e atores 

governamentais se encontram em um contexto mais livre. Em Torygen, na zona sul, por sua vez, a 

interação frequente com representantes do GCC e de outras entidades públicas desembocou no 

desenho coletivo de novos projetos, por meio dos quais diretrizes e objetivos de políticas públicas 

juntavam-se a necessidades históricas e demandas atuais dos grupos sociais em relação aos 

equipamentos, espaços e serviços públicos e privados. 

Por outro lado, a experiência de Barrowfield evidencia uma intervenção dos agentes públicos 

em torno da revitalização do espaço físico com participação de representantes dos grupos sociais 

locais, mas sem que esse espaço fosse reconhecido como lócus da ação pública contínua. Em outras 

palavras, a intervenção não cria uma dinâmica de interação continuada entre as partes envolvidas para 

a renegociação de interesses em prol de novas transformações sociais e físicas do território. Isso se 

evidencia na falta de visões atualizadas sobre o território por parte dos atores de governo e órgãos 

públicos ouvidos pela pesquisa alguns anos depois de terminadas a intervenção. 

A ação pública é um conceito caro para a integralidade das políticas públicas, ao representar 

o espaço de encontro e intersecção entre política pública e ação social, isto é, entre, de um lado, ação 

governamental e diretrizes e instrumentos de políticas públicas e, de outro, movimentos sociais e ação 

comunitária (Spink, 2007; Grau-Solés et al., 2011). É por meio da ação pública que tais diretrizes e 

instrumentos ganham materialidade, ao encontrarem os atores humanos e não humanos (incluindo 

instituições, infraestrutura, equipamentos) em interrelação nos espaços urbanos. A partir dela, novas 

formas possíveis de articular essas relações podem ser experimentadas. 

Nesse sentido, a dinamização da ação pública pode ser assumida como metaobjetivo dos 

projetos de regeneração urbana, com base no qual se pode lidar com o sistema de problemas 

complexos em foco, e, assim, os objetivos mais pragmáticos dos projetos podem ser efetivamente 

alcançados, incluindo a adaptação à mudança do clima pautada pelo fortalecimento de resiliência. 

Isso porque, dessa maneira, as políticas públicas podem ser atualizadas a partir de mudanças de 

contexto e de interesses, uma vez que se conectam efetivamente aos territórios. No âmbito do projeto 

CNG, esse metaobjetivo ganha corpo por meio da Co-op, como braço dedicado tanto ao 

fortalecimento e coordenação das organizações e movimentos sociais em atuação na zona norte da 

cidade, quanto a articulação deles com as políticas e agentes do setor público. O papel dos rangers 

também contribui para que o exercício político da vida cotidiana integre-se à política institucional, na 

medida em que se pauta pela compreensão das demandas, interesses e contextos sociotécnicos locais 
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e promove o engajamento dos grupos sociais e cidadãos na esfera pública (do uso dos espaços 

públicos ao entendimento das diferentes realidades complementares e em disputa).  

Propõe-se, consequentemente, uma inversão de objetos e consequências na atuação dos órgãos 

e agências de governo dedicados ou planejamento e implementação de políticas públicas urbanas 

integrais: as intervenções (obras e iniciativas) passam a ser consequência dos processos sociopolíticos 

nos territórios, os quais assumem o lugar de objeto central das políticas públicas e seus agentes. 

Assim, as SbN, de espaços verdes a IVA, passam a ser concebidas a partir desses processos 

sociopolíticos, essencialmente participativos e ancorados no reconhecimento das diferentes 

realidades locais, como acontece com a Reserva Natural Claypits.  

Outra contribuição trazida pela noção de integralidade é a consideração dos interesses 

privados e econômicos como ativos no bojo da ação pública, desafiando a pretensa separação entre a 

lógica privada e a esfera pública. Os interesses privados são também substância da negociação de 

cenários e da transformação do espaço urbano, ao mesmo tempo em que se modificam potencialmente 

a partir da ação pública. Reconhece-se, portanto, que economia e política não estão separadas e que 

a política, em seu intuito de gerar bem-estar social, ou desenvolvimento ‘sustentável’, deve considerar 

os interesses privados e trazê-los explicitamente para a arena de negociações, em um processo 

participativo capaz de requilibrar as relações de poder regidas pela ordem do capital, como já 

argumentado anteriormente. Esse entendimento alinha-se ao paradigma da Economia Ecológica, que 

posiciona o subsistema econômico dentro do sistema social, ao mesmo tempo em que rechaça a noção 

de que os interesses e posições estão dados a priori, devendo ser apenas articulados e negociados (ao 

propor que os interesses e os atores se definem e modificam mutuamente ao longo do processo 

político (Marres, The Issues Deserve More Credit: Pragmatist Contributions to the Study of Public 

Involvement in Controversy. , 2007)). 

A importância dessa contribuição reside, em especial, na transição de abordagens 

procedimentais ou normativas sobre a participação para sua compreensão como processo contínuo de 

interação, vinculação e engajamento entre atores, e deles com a matéria pública. Encontra-se aí 

sinergia entre a noção de integralidade e a abordagem da AS, já que esta última também ancora-se na 

participação como amálgama para a construção de soluções coletivas, comuns, para problemas 

complexos, como a mudança do clima. Entretanto, a AS assume como necessário alcançar 

entendimentos compartilhados sobre as questões em foco, partindo da premissa de que estão em jogo 

visões múltiplas sobre uma mesma realidade, em uma aproximação epistemológica sobre a 

complexidade. Como consequência da complexidade ontológica proposta pela integralidade, para a 
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participação efetiva, importa mais que haja continuamente espaço para a emergência da divergência 

e do conflito entre realidades e suas versões (sendo os interesses parte disso) do que a construção de 

uma visão comum sobre uma realidade. 

No caso de Glasgow, evidencia-se a ausência do setor privado nos espaços de participação, 

tanto nas coalizões e redes quanto nas instâncias de planejamento participativo e negociação de 

interesses. Instrumentos de planejamento preveem obrigações para os atores privados e buscam 

regular sua atuação, para que se alinhem às prioridades de ordem pública. Isso se dá, por exemplo, 

determinando-se que os desenvolvedores dos projetos de infraestrutura e edificação elaborem a 

Avaliação de Risco de Inundação e Avaliação de Impacto de Drenagem dos empreendimentos, 

contemplem medidas contra inundações integrando ambiente construído e paisagem e criem espaços 

multifuncionais de uso público (Glasgow City Council, 2017b). Em complemento, o governo local 

deve ‘proteger’ as terras em posição estratégica para a gestão de inundações (Glasgow City Council, 

2017b) e barrar os novos empreendimentos que acentuem riscos socioambientais (Scottish 

Government, 2014a). Embora o aparato regulatório seja consistente e ancore-se nos instrumentos de 

planejamento, mudança do clima e gestão da água, a execução dos empreendimentos não adere 

complementamente às diretrizes e obrigações, como já discutido, seja devido à falta de capacidade 

dos atores de governo em acompanhar as especificações técnicas e avaliar a concretização dos 

requesitos, seja porque não se trata de processos puramente técnicos.  

Enquanto os interesses desses atores privados e a lógica econômica não forem trazidos para a 

arena pública e os empreendimentos não forem arquitetados, portanto, com base nas múltiplas 

realidades que se sobrepõem em um mesmo território, não parece ser possível a efetiva integração 

das obras e intervenções físicas no processo mais amplo de regeneração física e social urbana. A 

partir da noção da integralidade, o movimento necessário não é o de tradução dos benefícios públicos 

para a linguagem econômico-financeira, como se propõem a fazer a Climate Ready Clyde (CRC) e a 

Glasgow and Clyde Valley Green Network Partnership (GCVGNP), mas o de trazer a realidade dos 

agentes privados para o exercício político.  

Nesse cenário, as SbN não devem ser priorizadas a priori, assim como seus benefícios 

públicos não devem ser um fator que enfraqueça sua atratividade para os agentes privados. Por outro 

lado, a necessidade de abordagens holísticas para o desenvolvimento dessas soluções encontraria eco 

na diversidade de conhecimentos, realidades e experiências articuladas no exercício político. Além 

disso, a experimentação dos cenários negociados, dos quais podem fazer parte as SbN, reduziriam o 

peso da incerteza sobre os resultados concretos dessas intervenções. Vale retomar que, em 
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experiências estudadas em Glasgow, não apenas a IVA não adentra as esferas participativas, como, 

por vezes, constituem-se enclaves de tecnicismo, embora defendidos como oportunidades para 

placemaking (Scottish Government, 2011). Os espaços verdes, por sua vez, confirmam, nas 

experiências em Glasgow, seu potencial de contribuir para a ação pública, uma vez que encorajam a 

interação social e o vínculo com o espaço público. De todo modo, esse potencial torna-se de fato 

significativo apenas à medida que a gestão desses espaços é compartilhada ou assumida pelas 

comunidades (uma vez que as capacidades para isso estejam disponíveis).  

Se, por um lado, parques, praças e hortas urbanas podem, a partir do fortalecimento da coesão 

social, ser palco de ação pública, no sentido da mobilização para que os interesses dos grupos sociais 

tenham voz, por outro, podem ser instrumentalmente aplicados ao arrefecimento das insatisfações 

dos grupos sociais alijados do processo político (Sekulova & Anguelovski, 2017; Perkins, Green 

spaces of self-interest within shared urban governance, 2010). Enquanto a primeira situação é 

observada em torno da Reserva Natural Claypits, a última pode ser notada no contexto dos jardins 

comunitários de Milton. Claypits evidencia ainda que nos trade-offs do exercício político (Bulkeley 

& Betsill, 2005) negociam-se também os espaços e componentes das intervenções sobre os quais se 

tem influência. Em sua narrativa, a diretora executiva da FoP explicita que é no que concerne à 

Reserva que a comunidade participa, enquanto a gestão do canal inteligente é de caráter ‘técnico’ e, 

portanto, fica a cargo das organizações especializadas junto aos órgãos públicos.  

Tais negociações fazem parte do exercício político e marcam os territórios, paisagens, 

equipamentos, usos.  A questão é o quanto as SbN encontram brechas e realizam seu anunciado 

potencial de transformar as dinâmicas socioeconômicas no sentido da democratização e maior 

equidade no acesso e intervenção sobre recursos, espaços e benefícios públicos, e o quanto elas são 

inseridas nas narrativas econômicas e políticas dominantes. Sekulova e Anguelovski (2017) apontam 

a ausência de estudos que evidenciem que SbN sejam capazes de provocar, por si sós, transições 

socioecológicas nas cidades. A hipótese é que isso ocorre quando tais soluções são conduzidas no 

bojo da ação pública, o que significa que o tipo de intervenção e suas características são definidas a 

partir de aspectos culturais, preferências e hábitos locais.  

Essa condição é ilustrada, no projeto CNG, pela divisão espacial entre as áreas de Claypits e 

do canal inteligente, na zona norte da cidade, também pela disputa travada entre agentes públicos e 

técnicos, de um lado, e representantes da comunidade em Barrowfield, de outro. Nesse caso não foi 

em torno da infraestrutura verde que se deu a apropriação do espaço pelos cidadãos locais, mas das 

funcionalidades do espaço público, voltadas ao lazer e à convivência social, em especial, o parquinho 
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para as crianças e a pista de skate para jovens eram as principais demandas da comunidade e 

mobilizaram a ação pública. 

 As hortas urbanas em Milton e Toryglen exemplificam intervenções de pequena escala 

espalhadas em várias áreas da cidade, focadas menos em valores estéticos e soluções exaltadas nas 

agendas de sustentabilidade, e mais no acesso e distribuição de benefícios, os quais são culturalmente 

percebidos e valorizados. Apesar de serem iniciativas cuja perenidade está constantemente sob 

ameaça, dada a fragilidade das capacidades institucionais das organizações de base comunitária que 

as operam, elas são capazes de mobilizar cidadãos e grupos sociais diversos em torno desses espaços 

públicos e de inaugurar a mobilização e a ação para outras causas comunitárias, como a mobilidade 

e a conectividade entre comunidades em Toryglen e a própria discussão sobre justiça climática em 

Milton. 

 O posicionamento da ação pública no centro de processos de  nos espaços urbanos não se 

estabelece em uma relação linear de causa e efeito, já que a  deve ser pensada com vistas a criar ou 

fortalecer a ação pública, mas esta nem sempre resulta de processos de . No entanto, para que eles 

resultem na reflexão sobre e no resgate da cidadania, como um desdobramento da AS aplicada no 

planejamento e implementação de políticas públicas (Webler et al., 1995; Muro & Jeffrey, 2008), é 

necessário que se cuide do processo, para se garantir que os elementos que conformam a 

‘integralidade’ estejam presentes. Isso porque, como as experiências em Glasgow reafirmam, AS e 

intergralidade das políticas públicas nem sempre estão combinadas. De fato, desenhar uma série de 

encontros frequentes, que reúnam uma diversidade de atores relevantes e interessados, em torno da 

questão em foco e em um arranjo participativo, não requer nem garante a horizontalidade das relações, 

a suspensão dos desequilíbrios de poder, ou mesmo a participação efetiva de todos os envolvidos. 

Como denotam Mostert et al. (2007), nem sempre as condições são propícias, e o processo pode 

culminar na supressão de realidades e interesses por outros em posição de poder, ou na 

impossibilidade de deliberação pelo conflito explícito e inegociável (Van Bommel et al., 2009).  

A noção de integralidade de políticas públicas combinada à abordagem da AS permite a 

transição de uma perspectiva normativa e prescritiva sobre a  para a qualificação do processo social 

em uma perspectiva mais ampla do sistema socioténico em que ele se insere. No mais, evidencia que 

a AS, em determinados contextos, pode precisar ser combinada a outras abordagens e mecanismos 

dos quais dispõe a administração pública, como regulações que concebam incentivos e penalidades 

para a mudança de práticas, comportamentos e relações sociais.  
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5.3.2 Segunda contribuição: a participação para concepção dos problemas em foco 

Enquanto a participação é elemento crucial tanto para a AS quanto para a noção de 

integralidade das políticas, são duas as principais contribuições aportadas por esta última: a 

consideração dos processos participativos como híbridos, formados e operados por humanos e não 

humanos; e a proposta de que os ‘assuntos’ em foco não venham formulados a priori, mas sejam 

definidos como parte do processo político que envolve os atores locais (Grau-Solés et al., 2011; 

Blanco et al., 2010; Marres, 2007). Isso porque os processos políticos democráticos são entendidos 

como práticas de articulação entre assuntos e atores, dos quais participam os atores humanos - 

cidadãos, grupos sociais -,  instituições, equipamentos e infraestrutura que conformam o espaço físico 

e social, e os recursos, públicos e privados, dos quais os atores humanos dispõem. Da mesma forma, 

o processo participativo em si desemboca em implicações híbridas para o sistema sociotécnico como 

um todo e para cada uma das partes. 

 A formulação participativa dos assuntos ou questões em foco justifica-se pelo reconhecimento 

de que a comunidade local conhece os problemas e os ativos presentes no território e como eles se 

apresentam ali, em realidades e de maneiras que não podem ser alcançadas pelos atores em cargos 

técnicos e políticos. Assim, tanto as questões podem ser arquitetadas de formas diferentes, implicando 

ações significativamente diferentes das que seriam disparadas a partir da formulação ‘de gabinete’, 

quanto outras questões podem despontar mais prementes e estruturantes para o desenvolvimento 

local. 

 Os projetos de regeneração urbana em Glasgow vinham sendo motivados, em primeira 

instância, pela regeneração física de áreas da cidade (a partir, por exemplo, dos Commonwealth 

Games, que dispararam as intervenções em Barrowfield) e de problemas infraestruturais de moradia 

e drenagem, considerando a mudança do clima (como é o caso do Halfway Park e das intervenções 

em curso em Seven Lochs). Os aspectos sociais ganham força com base nos aprendizados gerados 

por experiências anteriores e se refletem no projeto CNG. Nesse caso, observa-se uma combinação 

de questões que já chegam formatadas ao território (principalmente as entendidas como técnicas, 

relacionadas à gestão da água) e outras que partem dos grupos sociais locais e que encontram canais 

para influir no rumo das ações governamentais (no âmbito, por exemplo, da Reserva Natural Claypits 

e por meio da Canal Co-op, como antes discutido). Do encontro dessas questões, surgem 

convergências ou conflitos, potenciais negociações nas quais a voz da comunidade ainda se encontra 

em desvantagem, tanto em representação quanto em poder de influência, devido aos argumentos de 
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ordem técnica e ao desequilíbrio de capacidade de articulação, de acesso a recursos financeiros e 

mesmo de experiência na prática política. 

 Por outro lado, experiências como a do projeto Weathering Change, em que organizações 

implementadoras chegam ao território para levantar demandas e interesses, com a intenção de 

estabelecer pontes com a mudança do clima e apoiar a elaboração de um plano de ação comunitário, 

embarram em dificuldades de ordem prática: o processo de  em torno das relações do clima com as 

esferas da vida cotidiana exigem projetos de longo prazo; os interesses locais nem sempre se alinham 

com as prioridades políticas já engendradas nos programas e projetos governamentais; e é preciso 

fortalecer capacidades junto às comunidades, para que ações identificadas e priorizadas em seus 

planos de ação possam ser levadas a cabo.  

 Dessa forma, a proposta que se coloca a partir da noção de integralidade requer a superação 

da resistência dos agentes de governo e organizações técnicas em trabalhar junto, desde o marco zero 

do processo de planejamento, com cidadãos, grupos sociais e organizações de base comunitária 

locais. Não se trata apenas de seguir com dois processos paralelos, que se encontram com problemas 

já formulados e entre os quais, em situações de embate, aqueles que emergem do processo 

comunitário tendem a estar em desvantagem. O início do planejamento participativo, nessa tônica, 

não é a discussão de um masterplan ou de uma versão inicial de qualquer plano de ordenamento 

territorial e infraestrutura, mas sim a formulação dos problemas e a compreensão, em processos 

dialógicos, de , das relações entre eles e deles com os espaços urbanos. Trata-se, portanto, da 

formulação do do sistema sociotécnico que conforma realidades, das quais as questões a serem 

enfocadas fazem parte. 

 Além disso, a integralidade provoca os canais e processos pelos quais interagem governo e 

sociedade civil a serem reformulados e mantidos durante e após a implementação dos projetos. Isto 

é, a integralidade pressupõe que a ação pública encontre oportunidades para seguir continuamente, 

uma vez que as realidades urbanas são sempre abertas, dinâmicas e contestáveis (Grau-Solés et al., 

2011), e que cenários, após negociados e experimentados, demandam novas negociações, em um 

fluxo permente de transformação (Davoudi et al., 2013), por meio de governanças adaptativas (Boyd 

& Juhola, 2015). Essas contribuições sobre o início e a continuidade de ação pública local apontam 

para processos de aprendizagem contínuos, com ciclos que geram, acomodam e mudam projetos ou 

iniciativas específicos, dotados de sentido no âmbito desses processos mais amplos.  

 Essas contribuições da integralidade fazem frente a duas características da experiência de 

Glasgow já apresentadas: a falta de cultura de participação dos cidadãos e grupos sociais; e a 
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existência de dois eixos de aprendizagem que corram em paralelo (de um lado, entre órgãos de 

governo, academia, organizações técnicas e da sociedade civil, atuando em escala regional ou 

nacional, de outro, entre organizações de base comunitária e cidadãos). A ação política continuada 

desponta ainda como necessária para que relações de confiança, tão relevantes para o processo de , 

sejam estabelecidas entre governo, sociedade civil e setor privado. Considerando que a falta de 

confiança em relação às decisões e ao direcionamento dos investimentos nos projetos urbanos é uma 

barreira evidenciada nas entrevistas com representantes de organizações de base comunitária, denota-

se outro indício da necessidade da aproximação entre as partes, por meio da revigoração do exercício 

político cotidiano. 

 A respeito do setor privado, os interesses econômicos que configuram e transformam os 

territórios urbanos também precisam participar do processo político. Em Glasgow, experiências do 

GCC e da GCVGNP mostram como ente o plano e a implementação características do projeto se 

perdem devido a busca por redução de custos e priorização de resultados de curto prazo por parte dos 

desenvolvedores. A ausência do  setor privado nas esferas coletivas também se evidencia nas 

experiências estudadas; mesmo nas que reúnem autoridades locais e a academia (sem representantes 

de comunidades), como é o caso da CRC. Enquanto os esforços dos gestores das parcerias e coalizões 

é por formar argumentos para convencer esses atores em se unirem voluntariamente nessas esferas, 

em torno das agendas de mudança do clima, drenagem e SbN, a operação das empresas privadas de 

obras, ativos e serviços públicos ou privados, que modificam a paisagem, marcam os fluxos e relações 

nos territórios, poderia ser condicionada à participação ativa nas instâncias de planejamento e 

implementação participativos, em que se ancora a negociação de interesses. Isso pode se dar por meio 

dos contratos de prestação de serviços, de instrumentos jurídicos que respaldam parcerias público-

privadas e dos termos de concessões.  

Tal apontamento reside no entendimento de que o sistema econômico não roda em paralelo 

ao social e ambiental, mas é um subsistema aberto, contido neles, com o propósito primordial de 

prover bem-estar social, respeitando os limites e o equilíbrio dos ecossistemas naturais (Romeiro, 

2012b; Costanza et al., 1991). Portanto, os agentes privados não estão à parte do exercício político, 

mas são um ator dentro desse exercício, seja atravessando-o a partir de uma posição de concentração 

de poder econômico e político, a despeito de cenários negociados entre cidadãos, grupos sociais e 

governo, seja colocando seus interesses e propostas em negociação. 

O descasamento encontrado, no caso de Glasgow, entre as intenções e diretrizes de 

instrumentos de políticas de planejamento e de clima e as realidades vividas em nível local pode ser, 
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assim, melhor explicado não pela abordagem da AS, mas por sua articulação com a noção de 

integralidade das políticas públicas, em especial no que diz respeito à participação e à ação política, 

sem perder de vista os contornos do paradigma vigente, no qual se apoiam os valores e preceitos do 

capitalismo em sua fase financeiro-rentista (Bresser-Pereira, 2018). Sem localizá-los nesse contexto, 

aproximações ‘holísticas’ e métodos de placemaking, como denotam projetos em Glasgow, aplicam-

se a um compatilhamento, por vezes marginal, do processo de formulação, planejamento e 

implementação de políticas que serve, quando não à manutenção das relações e legimação de decisões 

e intervenções, a mudanças superficiais e incrementais, distantes das transformações e transições 

urbanas no sentido da resiliência evolucionária (Davoudi et al., 2013; Boyd & Juhola, 2014).  

5.3.3 Terceira contribuição: representatividade 

Se estão presentes, na literatura sobre AS, a criação de ambientes de aprendizagem, 

oportunidades de interação, facilitação e abertura para a participação (p.e., Muro & Jeffrey, 2008; 

Webler et al. 1995; Mostert et al. 2007; Pelling & High, 2005), a representividade dos grupos sociais 

e partes interessadas nos processos coletivos requer aprofundamento. Quando, com base na noção de 

integralidade, passa-se do entendimento desses processos como busca por consenso para uma arena 

de negociações a partir do reconhecimento das partes como legítimas e integrantes de relações 

horizontais, a questão da representatividade ganha destaque.  

 Para além da representação quantitativa, passando pela discussão sobre as reais oportunidades 

de participação que cada indivíduo envolvido encontra (considerando-se recursos de que dispõe para 

isso e as relações desequilibradas de poder), a representatividade pelas lentes da integralidade deve 

ser pensada a partir da seguinte pergunta: as diversas realidades presentes, que co-habitam 

determinado território, estão representadas no processo político? Isso significa atrelar a noção de 

representação à compreensão da estrutura local de ativos-oportunidades, a partir da qual certos riscos 

climáticos se manifestam de maneiras e intensidades específicas, além de se buscar o entendimento 

comum sobre os eventos climáticos e os riscos apontados pela ciência.  

 Pensada a partir das realidades que convivem, se sobrepõem, interagem, a representação 

comunitária deixa de ser concebida como número de cadeiras, em uma instância ou processo 

participativo, para ser arquitetada com base na diversidade de experiências vividas pelos diferentes 

grupos sociais que fazem parte dessa comunidade.  Um dos achados do projeto Weathering Change 

é justamente sobre a complexidade das comunidadades envolvidas, diversas tanto entre si, em bairros 

contíguos, quanto entre os grupos de um mesmo bairro. Entende-se que há uma simplificação dessa 
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complexidade entre os planejadores e gestores públicos, no desenho de projetos e ações públicas, ao 

considerarem ‘comunidade’ como um amálgama uniforme de interesses e necessidades comuns. Uma 

aproximação anterior a esse desenho é necessária e passa por conhecer e qualificar esse outro como 

outros, múltiplas alteridades, em uma fase de pré-planejamento dos projetos. Para tanto, os rangers, 

no caso de Glasgow, podem ser uma fonte de informação e um canal, além das organizações de base 

comunitária, ou ainda um processo de diagnóstico participativo socioeconômico e cultural dos 

territórios. Os métodos participativos, voltados ao entendimento dos problemas e potencialidades 

locais, como a Place Standard Tool e a Charrette, viriam depois dessa etapa e teriam maior chance 

de desembocar em soluções inovadoras aderentes aos territórios. 

 Mesmo as organizações de base comunitária não falam pela comunidade (como aponta a 

gerente geral da Lambhill Stables), já que sempre haverá visões diferentes, em uma comunidade, 

sobre qualquer questão. Assim, projetos de regeneração urbana, que se propõem a transformar as 

realidades presentes e vividas em áreas da cidade, de forma integral ou ‘holística’ (como aparece em 

instrumentos de políticas e em entrevistas), demandam 1) processos de participação direta com 

representação dos diferentes grupos sociais, que se agrupam não somente pela questão geográfica, 

mas principalmente por comungarem de modos de vida, hábitos, dificuldades cotidianas, usos e 

interesses em relação aos espaços públicos e privados, além de faixa etária, gênero, raça e etnia e 

aspectos socioeconômicos, além de 2) relações afetivas entre esses grupos (disputas, colaboração, 

resistências pré-existentes, por vezes históricas). 

 Portanto, a representatividade, compreendida e trabalhada dessa forma, é elemento crucial 

para processos efetivos de participação e capazes de fortalecer capacidades adaptativas distribuídas 

em todo o sistema sociotécnico local, de forma articulada com as estruturas de governança multinível 

e multiescala. Isto é, como base para que os arranjos de governança que congregam atores 

governamentais e não governamentais nos níveis da cidade, regional, nacional e internacional, com 

atuação em diferentes escalas, de fato cheguem aos territórios não com soluções prontas, mas 

abarcando a complexidade desses territórios e de suas necessidades e potencialidades, para que 

soluções possam ser continuamente concebidas por meio de ação pública que se respalda em 

processos amplos e contínuos de .  

 Vale considerar também que a própria arquitetura da representação nesses processos tem o 

potencial de contribuir para a distribuição dos padrões de liderança, propiciando que, aos 

representantes de sempre, se juntem outras pessoas e grupos sociais. Em Glasgow, o fato de que são 

os mesmos que representam a comunidade em qualquer instância é um fato trazido, por exemplo, 
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pela voluntária e ativista da The Community Volunteering Charity (TCVC). Propiciar que os padrões 

de liderança sejam melhor distribuídos carrega o potencial de fortalecer a capacidade de 

transformação dos sistemas urbanos (Wolfram, 2016; Mader, Sustainability process assessment on 

transformative potentials: The Graz model for integrative development., 2013), ao mesmo tempo em 

que dificulta a concentração de poder, localmente, entre poucos indivíduos e o deslocamento dessas 

lideranças em relação aos interesses dos grupos sociais que estariam representando (Mabon et al., 

2018).  

 As experiências estudadas em Glasgow evidenciam que essa representação distribuída esbarra 

não apenas na já mencionada disponibilidade e nos recursos para a participação, como também no 

interesse e confiança nos processos coletivos. A falta de confiança de que a participação de fato 

significará a influência nos resultados e decisões, e de interesse pelos processos propostos derivam 

de experiências anteriores e do excesso de demandas por participação, e não são rapidamente 

superadas. Frente a isso, um caminho explorado em projetos em Glasgow é o de envolver artistas na 

mobilização, em ações de engajamento e na facilitação da comunicação. São os chamados embedded 

artists, integrados ao GCC, por exemplo, pela Creative Carbon. Tanto a elaboração da estratégia de 

resiliência da cidade (a ORG), quanto atividades no CNG envolvem intervenções artísticas para 

mobilizar a participação local e integrar conhecimento técnico-científico e empírico. 

5.3.4 Quarta contribuição: do consenso à negociação em torno de potenciais benefícios 

múltiplos 

Com base na AS, a ação coletiva capaz de mobilizar esforços de diversos atores em um mesmo 

sentido ancora-se no entendimento congruente e no (parcial ou total) consenso, a partir da percepção, 

pelos diversos atores, de que são interdependentes em uma situação problema (Muro & Jeffrey, 2008; 

Loeber et al., 2009). No entanto, inovação e mudança de patamar em relação a como lidar com a 

situação são movidas por relações de conflito, uma vez explicitadas e negociadas, por vezes não 

passíveis de consenso em uma dada multiplicidade de pontos de vista e interesses. A busca por 

consenso, por meio da transformação e homogeneização de visões e interesses, pode inviabilizar um 

processo de  capaz de gerar mudança social (Van den Hove, 2006). 

 A noção de integralidade adiciona a esse entendimento, com base na concepção de que 

realidades são plurais, a percepção de que os problemas urbanos complexos não são reduzíveis a 

questões específicas ou alcançáveis em sua totalidade. Suas raízes são múltiplas, assim como as 

formas em que se manifestam para cada parte envolvida. Embora a negociação esteja presente na 
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literatura sobre AS (p.e., Keen et al., 2005; Dyball et al., 2009), importa reconhecer que nem sempre 

ela resulta em mudança de comportamento e na ação coletiva, uma vez que pode não ser possível 

chegar a cenários que congreguem todos os interesses e realidades em jogo. Isso explica por que, por 

vezes, o conflito pode ser intensificado em processos voltados à  (Muro & Jeffrey, 2008) e, em outras 

situações, o aparente consenso é resultado da submissão dos interesses dos grupos com menor poder 

de influência aos interesses dos grupos dominantes, com base na assimetria das relações (Figueroa et 

al., 2002; Borie et al., 2019). 

 A agenda de adaptação à mudança do clima na Escócia e em Glasgow navega em narrativas 

em torno de múltiplos benefícios, cobenefícios e relações de ganha-ganha, seja com base em perdas 

e custos evitados, seja pelos efeitos positivos das medidas, em especial de SbN. Narrativas passíveis 

de serem usadas para isentar medidas assumidas como ‘só boas’, como premissa, da arena de 

negociações. Medidas essas, assim, como já discutido, elaboradas a priori e trazidas prontas para os 

grupos e organizações sociais locais, em busca da legimitização dos projetos, por meio de processos 

de consulta e participação voltados ao consenso.  

Nesse ponto, ao mesmo tempo em que a convergência de políticas sobre a relevância da 

resiliência e da adaptação à mudança do clima para que os objetivos de desenvolvimento sustentável 

sejam passíveis de serem alcançados, assim como sobre a importância de abordagens holítiscas e 

participativas, mostra-se fundamental para que haja investimentos e esforços públicos na agenda, em 

um contexto de pressão sobre o orçamento dos governos locais, esse mesmo fenômeno limita o 

processo de compreensão das realidades locais em jogo, das visões e entendimentos sobre 

prioridades. Ele restringe, assim, o próprio processo participativo para a formulação do problema e, 

por vezes, das soluções (como é o caso de parte das intervenções planejadas em Barrowfield), 

evitando a negociação em que emergem os conflitos e trade-offs.  

A própria experiência de Barrowfield, ou mesmo a de Seven Lochs, ensinam que não há 

soluções ‘só boas’ no contexto dos sistemas sociotécnicos complexos urbanos, marcados pelas 

desigualdades de oportunidades e de acesso a recusos, equipamentos e serviços públicos. Na primeira, 

o espaço verde, tido como grande contribuição para a saúde, bem-estar e qualidade de vida da 

comunidade, foi colocado à prova. Não o espaço verde em si, mas suas características (como o monte 

e a vala que cumpriria função vital para o sistema de drenagem sustentável arquitetado entre GCC e 

seus parceiros técnicos), abrindo, à força, um processo de negociação em que o melhor cenário parece 

não ter sido alcançado na perspectiva de nenhum dos dois lados. Seven Lochs abre para participação 

comunitária ações superficiais de melhoria das rotas e interação com visitantes do parque, enquanto 
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crescem os empreendimentos imobiliários no entorno, colocando mais pressão sobre o sistema de 

drenagem e aumentando o risco de gentrificação de áreas urbanas ao redor (questão que estava fora 

do debate público). É nos detalhes dos projetos, em suas características concretas, que reside o 

potencial de conflito, mesmo que suas concepções teóricas, na fase do macro-projeto, pareçam se 

sustentar nas preconizadas relações ganha-ganha-ganha, sobre as quais se apoiam narrativas em prol 

das SbN.  

Isso não significa que jogadas utilitaristas de vínculo com outras agendas de desenvolvimento 

e com os temas prioritários para financiadores não sejam válidas e até importantes (como reconhecem 

Chu et al. (2018) e Mabon et al. (2018)), assim como a própria narrativa de cobenefícios (como 

apontam Bulkeley et al. (2015)). Porém, mesmo elas podem ser construídas a partir da identificação 

participativa, com representação efetiva das diferentes realidades locais, do sistema de problemas e 

suas múltiplas facetas. Ainda mais deletéria para o resgate o fortalecimento da ação pública 

abrangente e equitativa do que a busca por consensos a qualquer custo é a presunção de consenso 

como ponto de partida.  

O caso do CNG mostra como as fases do projeto são marcadas pela entrada de novos 

financiadores, que viabilizam ações específicas (como as pontes que conectarão comunidades 

vizinhas à Reserva Narural Claypits) e inauguram também fases de negociação que consideram os 

interesses das agências financiadoras. Nesse processo, os grupos sociais também podem assumir 

estratégias utilitaristas, uma vez que os interesses de cada parte estejam claramente colocados, como 

mostra a mesma experiência do CNG: a diretora da FoP formula, em sua entrevista, que há um esforço 

em curso por encontrar interesses comuns entre comunidades, órgãos e agências de governo, 

financiadores e parceiros técnicos, ao mesmo tempo em que uma relação de troca está posta, na 

medida em que as organizações de base comunitária “resolvem um problema” para as demais partes 

(que é o engajamento da sociedade civil), para que possam, assim, acessar recursos para que seus 

interesses sejam atendidos. A questão central nesse jogo é a já discutida representatividade, e que se 

traduz na pergunta ‘engajamento para quê?’, uma vez que as comunidades têm representação 

minoritária no comitê gestor da Reserva. 

 Ao contrário da dispensa de negociação, os múltiplos benefícios potencialmente gerados por 

SbN (dentre os quais se encontra a redução de riscos frente à mudança do clima) podem constituir 

uma narrativa em prol de processos participativos multiatores, para que as condições para a criação e 

usufruto de tais benefícios, sua distribuição entre os grupos e possíveis trade-offs implicados sejam 

compreendidos e considerados no planejamento das intervenções. A defesa aqui, ancorada na 
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combinação da noção de integralidade à de abordagem de AS, é de que o próprio percurso social de 

negociação de interesses e construção de cenários, quando apoiado em representatividade equitativa, 

reconhecimento da interdependência entre as partes e participação efetiva, possibilita a superação das 

barreiras encontradas em Glasgow para um processo amplo e integrado de aprendizagem: o 

tecnicismo atrelado à infraestrutura e tecnologia, incluindo a IVA; a descrença nos processos 

participativos; a falta de cultura de participação política; e o desconhecimento, por parte dos agentes 

técnicos e de governo, sobre as dinâmicas socioculturais locais. Enquanto grupos sociais locais têm 

a chance de compreender soluções de IVA, por exemplo, atores governamentais e técnicos podem 

aprender sobre as realidades locais e acessar o conhecimento empírico e tradicional.  

 Além disso, diante de interesses inconciliáveis e da impossibilidade da construção de cenário 

aceito por todas as partes, ressalta-se o papel dos governos de fazerem uso de instrumentos e 

regulações para que benefícios de ordem pública e os ganhos pleiteados pelos grupos em situação de 

vulnerabilidade sejam garantidos. Isso pode ser feito, seja por meio dos instrumentos de 

planejamento, como critérios aplicados no SDF e nos masterplans em Glasgow, seja pela fiscalização 

da implementação das obras desenvolvidas por agentes privados e pela imposição de limites à 

especulação imobiliária.  

 Importa lembrar que, mesmo em contexto de forte convergência de políticas, a negociação de 

interesses em torno de projetos e investimentos também está em curso entre órgãos e departamentos 

de governo, como aponta a diretora executiva da Sniffer. Assim como nos territórios, essas disputas 

não se ancoram unicamente nas características técnicas dos projetos, mas derivam também de 

relações antes construídas, de concorrência ou cooperação entre esses agentes, por exemplo. Relações 

essas propiciadas ou desencorajadas pela estrutura institucional e arranjos de governança em 

operação. No caso de Glasgow, a governança construída em torno da agenda de resiliência, como 

antes comentado, funcionou como alavanca para a colaboração entre departamentos e órgãos, bem 

como entre as redes e coalizações dedicadas às agendas de clima, gestão da água e SbN.  

5.3.5 Quinta contribuição: do conhecimento multidisciplinar à transdiciplinaridade 

A integração de diversas fontes e tipos de conhecimento, do científico ao empírico, do formal 

ao tradicional, é componente fundamental da AS (Wiek et al., 2011; Dyball et al., 2009; Muro & 

Jeffrey, 2008; Pahl-Wostl et al., 2007). Para essa abordagem, assim como para a perspectiva da 

integralidade, o conhecimento é produzido e dotado de sentido socialmente, por meio do 

compartilhamento de signficados e do agir coletivo; conhecimento que se concretiza em habilidades, 
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atitudes e capacidades, do nível individual ao social. No entanto, a integralidade coloca como 

necessário o conhecimento transdisciplinar, de natureza híbrida, não linear e reflexiva, diante da 

complexidade e das incertezas presentes nos territórios urbanos (Grau-Sólez, 2011). 

 A limitação da interdisciplinaridade para lidar com os múltiplas realidades e dinâmicas 

interrelacionadas nas cidades é evidenciada nos projetos de regeneração urbana estudados, na medida 

em que são necessários os saberes imersos nos territórios para que um conhecimento aplicado e 

enraizado possa emergir e ser combinado ao técnico-científico. Embora a integração e a síntese das 

perspectivas de diferentes disciplinas seja parte indispensável da compreensão das realidades urbanas, 

é preciso elas escutem as vozes, experiências e relações locais e estejam passíveis de questionamento 

e mudança a partir disso. Nos projetos de regeneração estudados em Glasgow, o risco de inundação 

é percebido e vivido nos territórios, imerso em uma gama de ameaças e de ausências, sejam elas em 

relação à integridade física e mental dos indivíduos, seja aos elementos do espaço e da paisagem em 

que se respaldam as identidades dos grupos sociais. Para as comunidades do entorno da Reserva 

Natural Claypits, as áreas alagáveis são entendidas como parte do ecossistema local; em Barrowfield, 

a água superficial significa risco, frente a uma das principais demandas da comunidade, a 

oportunidades de lazer e entretenimento para crianças e jovens.  

 Portanto, a efetividade de medidas de adaptação depende, sim, de seus elementos técnicos e 

dos aprendizados produzidos em diversas disciplinas, integrados, mas também de como são 

percebidas e dos sentidos que ganham ao adentrarem um sistema sociotécnico específico. Nessa linha, 

a ORG, em sintonia com outros instrumentos de políticas de clima na Escócia e em Glasgow, aponta 

para a necessidade de quebrar os silos entre projetos e áreas do conhecimento, reconhecendo-se que 

há um amplo conhecimento disponível e aplicado sobre a mudança do clima, impactos e medidas de 

adaptação, mas que são necessárias novas abordagens integrais para o fortalecimento da resiliência 

urbana. A concretização dessa diretriz era uma das lacunas entre a formulação e a implementação das 

políticas e seus instrumentos em Glasgow. 

A transciplinaridade requer o trabalho conjunto pela diversidade de atores, por um período 

razoável, para que possam partir das teorias existentes e das experiências prévias e criar frameworks 

conceituais e metodológicos adaptados ao contexto local (Klein J. T., 2008). Embora as redes e 

coalizões (p.e., CRC, GCV Green Network Partnership, MGSDP) sejam caracterizadas como 

comunidades de prática, elas operam na interdisciplinaridade, na medida em que integram e 

sintetizam conhecimentos e experiências formais para conceber soluções para áreas específicas da 

cidade. Falta a elas a contraposição e articulação dessa base com os conhecimentos, percepções e 
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sentimentos das partes que compõem essas parcerias, bem como dos grupos locais, reconhecendo 

como legítimas e relevantes as experiências e fontes de conhecimento subjetivas.  

 Mesmo as instâncias de governança criadas, no âmbito do CNG, para reunirem uma 

diversidade ampla de atores em arranjos participativos operando localmente carecem da integração 

entre conhecimentos cognitivos, ‘incorporados’ (sentimentos, intuição, imaginação) e ancorados na 

prática e na vivência. Como traz a gestora da Canal Co-op, é desafiador desenhar arranjos de 

governança e facilitar processos sociais que criem condições para a integração desses conhecimentos 

diversos, como base para a colaboração em prol do desenvolvimento local. As experiências na zona 

norte da cidade indicam que um caminho rumo à trasdiciplinaridade é o reconhecimento e apoio às 

iniciativas de pequena escala existentes ou com potencial de nascerem nas comunidades, as quais 

oferecem um espaço informal para a interação social e troca de conhecimentos, percepções e 

sentimentos sobre o que afeta as pessoas. No café comunitário do Lambhill Stables (LS), por 

exemplo, convivem os residentes e acontecem reuniões dos projetos locais, incluido aqueles 

financiados com recursos do governo local e nacional, como o Climate Challenge Fund (as Figuras 

38 e 39 mostram a sede da LS e a horta comunitária liderada pela mesma organização). Potencializar 

esses espaços com recursos financeiros, mas também apoio técnico, mostra-se fundamental não 

apenas para que políticas públicas aterrisem em um terreno fértil para a implementação e manutenção 

de projetos e intervenções, mas também para que elas sejam formuladas e atualizadas com base nos 

conhecimentos formais e informais presentes nos territórios. 
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A transciplinaridade, como norte de processos de  no contexto da ação pública local, relaciona-

se à efetividade das intervenções, mudando a perspectiva de aceitação de uma política ou projeto 

pelos diferentes grupos e atores locais, para a da aderência às realidades, aplicabilidade e uso; não 

em detrimento da ciência, mas com respaldo nela. Pautar o processo político pela 

transdisciplinaridade exige mecanismos e processos que cofiram reflexividade e flexibilidade, a partir 

do reconhecimento da complexidade e da contínua transformação dos sistemas socioténicos. 

Portanto, mecanismos de monitoramento e avaliação participativos, junto a múltiplos canais de 

comunicação fluida entre as partes envolvidas, e o fortalecimento dos espaços informais de interação 

estão no centro da desse processo. É o que conta a experiência da organização Glenboig Development 

Trust (GDT), que veio transformando sua atuação ao longo da história da comunidade, 

acompanhando os movimentos socioeconômicos e culturais locais. Embora não conte com um 

monitoramento estruturado de ações e resultados, a organização atua como ponte entre comunidades 

e atores técnicos e governamentais e conta com uma representação efetiva da comunidade nas 

deliberações, além de um espaço de convivência, para atividades esportivas, educacionais e culturais. 

 

Mantendo suas funções essenciais para que possa atingir seus propósitos, a resiliência, 

entendida como capacidade de transformação dos sistemas sociotécnicos urbanos, considerando as 

mudanças internas e externas aos sistemas que desafiam seu funcionamento (dentre as quais está a 

mudança do clima), requer, portanto, o exercício da ação pública como núcleo do processo contínuo 

 
Figura 39. Sede da Lambhill Stables 
Fonte : autora 
 

 
Figura 38. Lambhill Communinty Garden 
Fonte : autora 
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de , não em prol do consenso, mas da negociação de realidades, visões e interesses. E isso, desde a 

concepção dos problemas em foco, por meio de representação efetiva das diferentes partes envolvidas 

e ancorando-se na construção e aplicação de conhecimento transdisciplinar. Tal coisa apenas é 

possível por meio de arranjos participativos de governança, interligados em uma estrutura coesa 

multinível e multiescala, ancorada na facilitação social voltada ao reequilíbrio das relações de poder 

e redistribuição de capacidades, tanto entre atores e instituições, quanto entre conhecimentos e 

saberes.  

Em especial, a respeito das SbN, embora elas configurem oportunidades para tais processos, 

dados os seus múltiplos benefícios potenciais (dentre os quais se encontra o possível fortalecimento 

do vínculo dos grupos sociais locais com o espaço e com os recursos públicos e comuns), para que 

sejam capazes de promover resiliência por todo o sistema urbano local, elas dependem da arquitetura 

das instâncias de partcitipação e dos arranjos de governança. Elas dependem também de facilitação 

social, em processos de longo prazo que perpassam planejamento, implementação, operação e 

monitoramento dessas soluções. Embora transformações nos territórios urbanos possam ser 

promovidas por intervenções top-down ou sem a participação efetiva dos grupos sociais locais, é 

preciso ter uma intencionalidade no sentido dessas transformações, determinada a partir da 

compreensão coletiva dos problemas a serem transformados e da negociação dos cenários a serem 

construídos e vividos.  

Seja por questões éticas, seja pela interdependência das partes que formam os sistemas 

urbanos, a noção de justiça epistemológica, procedimental e distribucional deve estar presente tanto 

na arquitetura dos arranjos participativos e de governança, quanto nas definições e características 

geográficas e técnicas dos projetos. É evidente que os rumos das transformações de sistemas 

sociotécnicos complexos não são inteiramente previsíveis, mesmo se partindo de um framework 

convergente de políticas públicas ancoradas na negociação coletiva de cenários. É por isso que é 

importante a criação e o fortalecimento de canais formais e informais, em sistemas híbridos e abertos: 

para que se estabeleção uma relação próxima e contínua entre organizações e grupos sociais e 

organizações governamentais e não governamentais com atuação local; e para que cenários possam 

ser (continuamente) renegociados e intervenções ajustadas a partir da experimentação.   

5.4 Contribuições da pesquisa: literatura e prática  
 

A pesquisa traz contribuições em dois sentidos: (1) para a teoria da Aprendizagem Social 

(AS); e (2) para a prática de processos de AS aplicados a políticas públicas locais de adaptação e 
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resiliência frente à mudança do clima (wicked problem) em contextos urbanos marcados por 

desigualdades e situações de vulnerabilidades socioeconômicas. 

1. A contribuição para a teoria da AS consiste na sua articulação com suas outras 

abordagens: Convergência e Integralidade de políticas públicas.  Essa articulação insere 

os processos de AS em dinâmicas políticas mais amplas de resgate e fortalecimento da ação 

pública, democrática e inclusiva.  

2. A contribuição para a prática consiste na sistematização de procedimentos e papéis a 

serem garantidos em processos de AS a fim de que a aprendizagem alcance o sistema 

sociotécnico como um todo, de forma inclusiva e justa.   

As contribuições partem do entendimento de que a teoria da AS não é suficiente para a 

compreensão das relações dos processos de aprendizagem com as dinâmicas políticas e com o 

contexto institucional, os quais implicam diretamente o potencial de aprendizagem e seus resultados. 

Também da compreensão de que a abordagem da AS carece da qualificação e da especificação dos 

seus componentes para que formuladores de políticas e gestores públicos possam desenhar e liderar 

processos de AS. Em especial processos capazes de fortalecer capacidades adaptativas (CA) 

transformativas (CT) e promover resiliência evolucionária.  

A seguir são apresentados os eixos em que essas duas contribuições se desdobram. Ressalta-

se que este trabalho enfocou adaptação à mudança do clima e resiliência como exemplo de wicked 

problems, frente aos quais de defende um novo domínio de políticas públicas, com instrumentos 

diferentes da política tradicional. A AS é assumida como elemento central desses novos instrumentos.   

5.4.1 Contribuições para a teoria 

São seis os eixos de contribuição para a teoria da AS a partir da Convergência e da 

Integralidade, frente a lacunas encontradas na literatura.  

O primeiro eixo relaciona-se à lacuna de delimitação das condições propícias ou necessárias 

para que processos de AS possam fortalecer e reequilibrar as CA no sistema sociotécnico. Consiste 

no entendimento de que processos de AS precisam se ancorar no fortalecimento da ação 

pública de caráter contínuo. Isso para que possam se desdobrar em ganho de capacidade adaptativa 

transformativa distribuído no sistema sociotécnico. Tal entendimento se respalda em evidências 

encontradas principalmente nos projetos de regeneração urbana Barrowfield Community Park, Canal 

and North Gateway (CNG) e em Toryglen. Dois exemplos são: (i) a ação pública, fomentada pelas 
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interações cotidianas entre grupos sociais nos espaços verdes do Milton Community Garden (MCG) 

e da Claypits Natural Reserve (no âmbito do CNG) e pela atuação do canalside ranger da Scottish 

Canals originou novos projetos respondendo a interesses e necessidades das comunidades, 

desdobrando-se em uma “bola de neve de ações” nas palavras da diretora executiva da FoP; e (ii) 

entre representantes de agências e órgãos públicos a compreensão sobre as dinâmicas sociais, 

econômicas e culturais dos territórios urbanos avançou a partir das interações frequentes e de 

caráter permanente no âmbito dos comitês gestores de Claypits e de Toryglen. Nos projetos em que 

interações se limitaram aos processos participativos, como em Barrowfield, ressaltou-se o embate de 

visões, e de versões sobre a realidade entre, de um lado, o setor público e seus parceiros técnicos e, 

de outro, a comunidade, resultando na não incorporação das características entendidas como 

necessárias pelo GCC e pela ERZ para redução do risco de inundações.   

Algumas das práticas pelas quais a ação pública se integrou a processos de AS em Glasgow 

são: instâncias de cogestão de projetos com reuniões frequentes nas comunidades; apoio financeiro 

e técnico oferecido para projetos comunitários, como por meio do programa Stalled Places e da Open 

Space Strategy; desenho participativo de espaços verdes dedicados a funcionar como “hubs 

comunitários”; e atuação de profissionais de campo com a função de estar cotidianamente nos bairros 

e comunidades, estabelecendo laços de confiança, e conectando as dinâmicas locais às instituições 

públicas.  

O segundo eixo corresponde às lacunas de entendimento sobre: como a convergência de 

políticas propicia processos de AS e seu potencial de promover transformações; e como, por sua 

vez, processos de AS podem abrir espaço para narrativas alternativas. Esse eixo refere-se à 

constatação de que ao mesmo tempo em que a convergência de políticas públicas e coalizões 

discursivas apoiam a AS, é necessário que haja espaço para narrativas dissonantes, de 

contestação e inovação. Isso se evidencia, por exemplo, no forte alinhamento entre níveis de 

governo e ente órgãos e agências do governo local sobre os fatores estruturais das vulnerabilidades 

em Glasgow, e o planejamento baseado no lugar (placemaking) e soluções baseadas na natureza 

(SbN) como componentes centrais aos projetos de desenvolvimento local. Alinhamento que propicia 

o entendimento compartilhado sobre problemas e ações, colaboração e coordenação e vem sendo 

construído e reconstruído a partir da influência de redes e projetos regionais e internacionais. 

Enquanto a troca nessas redes é fonte de inovação, por outro lado, o desenho de infraestrutura verde 

e azul (IVA) vinha se restringindo a especialistas e seu caráter técnico funcionando como barreira 
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para participação democrática e interesses divergentes. Como mostram as experiências de 

Barrowfield e do Smart Canal (parte do projeto CNG). 

Entre os elementos que propiciaram a convergência de políticas públicas se destacam: sistema 

de planejamento coeso com instrumentos voltados a conectar níveis de governo, estabelecendo 

prioridades e diretrizes para o nível local; o programa Adaptation Scotland, implementado pela 

Sniffer com financiamento do governo escocês voltado fortalecer capacidades e promover a agenda 

de adaptação entre níveis e escalas; a abordagem transversal adotada na Our Resiliente Glasgow a 

criação da unidade de resiliência no GCC; e a atuação de parcerias e coalizões voltada à 

transversalização de temas como SbN e ao fortalecimento de capacidades técnicas nas agências e 

órgãos de governo. Além da atuação em redes internacionais e regionais, espaço para discursos 

dissonantes e inovação foi propiciado pela diretriz de placemaking como base para o planejamento 

local.  

Nesse sentido, o terceiro eixo contribui para a inserção de processos de AS no ciclo de 

políticas públicas e, nesse contexto, para a compreensão de procedimentos que devem estar na mira 

de formuladores de políticas e gestores públicos para que seus resultados se direcionem à redução 

de vulnerabilidades de forma socialmente justa e equitativa. Identifica-se o lugar como matéria 

para o planejamento de iniciativas, projetos e políticas locais, a partir do entendimento do 

território. Além de desenhar o processo de planejamento a fim de que as diversas realidades que se 

sobrepõem e inter-relacionam em um bairro, comunidade, ou área a ser transformada, propõem-se 

que o processo se inicie com um mapeamento participativo sobre os espaços, fluxos e relações 

que nele se dão. Em Glasgow, as experiências da Charrette desenvolvida em Port Dundas e de 

oficinas promovidas no Great Places Project partiram desse mapeamento, usando, para tanto, mapas 

das áreas e caminhadas pelos bairros, o que propiciou que perspectivas e experiências dos 

participantes virassem assunto e que o conhecimento técnico-científico sobre os problemas e 

potencialidades de unissem ao conhecimento empírico sobre as dinâmicas em curso e a história dos 

lugares e aos sentimentos a seu respeito. 

Assim, abordagens holísticas e o conhecimento transdisciplinar podem ser concretizados uma 

vez que se parta do lugar para então mobilizar o conhecimento científico de acordo com as realidades 

ali presentes e não o contrário. Por esse caminho evita-se que a busca por abordagens holísticas 

coloque os especialistas de áreas interdisciplinares em posição de maior poder em relação aos 

conhecimentos locais.  
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O quarto eixo lança luz ao contexto político-institucional em que os processos de AS se 

inserem; contexto em que o poder de influência política e de tomada de decisão molda as paisagens 

e espaços urbanos. Aponta-se para a combinação de regulações e instrumentos econômicos à 

abordagem da AS para mobilizar a participação de atores cujas decisões impactam o território 

urbano, mas não estão propensos adentrar as esferas de negociação coletiva. Embora as 

atividades de empresas, como os setores imobiliário, de construção e energia tenham grande 

relevância para a redução de fatores de vulnerabilidades, a inserção delas na Climate Ready Clyde 

(CRC) era incipiente. A iniciativa investia esforços em traduzir a adaptação para linguagem 

econômico-financeira na intenção de envolver o setor empresarial na agenda. De qualquer maneira, 

a experiência da Glasgow and Clyde Valley Green Network (GCVGN) no complexo de Maindenhill 

evidencia que nas especificidades dos projetos detalhes importantes em relação a SbN são 

suprimidos por redução de custos no curto prazo para o agente privado.  

Assumindo que é papel dos governos locais atuar para prevalência dos benefícios públicos 

sobre os privados em Glasgow os instrumentos de planejamento a serem seguidos (como o 

masterplan de Cowlairs) pelos agentes privados preconizam o envolvimento da sociedade civil no 

desenho dos empreendimentos e instrumentos de incentivo para a implementação de SbN 

consistentes estavam sendo pensados pela GCVGN. Em adição, capacidades técnicas precisavam ser 

desenvolvidas no GCC e na sociedade civil para acompanhamento das especificidades do projeto e 

de sua implementação.  

Como quinto eixo, a partir da Integralidade, contribui-se para a qualificação dos componentes 

dos processos de AS, diferenciando-os de outras abordagens participativas, e respaldando seu 

desenho e condução para adaptação e resiliência nos sistemas sociotécnicos urbanos. Nesse eixo, 

qualifica-se a participação para AS como híbrida, pautada na negociação de cenários e com 

representação das diferentes realidades. Em relação ao hibridismo, o GCC reconhece que os 

atores não-humanos mediam a participação, a facilitam ou dificultam, o que leva a métodos de 

consulta pública realizados no lugar a ser transformado, reuniões nas comunidades, o uso de 

ferramentas visuais como mapas e intervenções artísticas para mobilizar conhecimentos e 

experiências. A diretriz da negociação de cenários em lugar do consenso se confirma importante nas 

experiências do Barrowfield Community Park e da CRC; a primeira denota que o consenso pode 

não ser possível no encontro de interesses intrinsecamente divergentes, e a segunda que o consenso 

pode se criar pela restrição de possibilidades por atores em posições poder. No projeto CNG, a 

diretora da FoP identifica que a participação da comunidade seguia minoritária em relação a outros 
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setores e, mais do que isso, que ela não representa a comunidade como um todo, há uma diversidade 

de realidades vividas nas comunidades; no projeto Weathering Change um dos aprendizados é a 

respeito da heterogeneidade do que se chama ‘comunidade’ e da dificuldade de representá-las nos 

processos de gestão.  

A negociação de cenários é parte do método Charrette, conduzida por um facilitador como 

última etapa em um processo de três dias. A constituição de grupos representativos em relação a 

realidades demanda a escuta aos diferentes grupos sociais e a compreensão do território. 

O sexto eixo volta-se à qualificação de outro componente dos processos de AS, diferenciando-

o de outras abordagens participativas, também como condição necessária para qu`e os processos 

de AS possam fortalecer e reequilibrar as CA no sistema. Refere-se à coprodução de conhecimento 

transdisciplinar como base para a AS. A produção de conhecimento na AS é relacional e 

depoimentos de representantes de organizações de base comunitária e da Sniffer explicitam que a 

disponibilidade para participar de processos coletivos por parte tanto da sociedade civil quanto do 

governo local é marcada por experiências anteriores e sentimentos sobre a outra parte. Sentimentos 

e imaginários os elementos da IVA planejados para o Barrowfield Park levaram à resistência por 

parte da comunidade. Os imaginários direcionam as soluções possíveis, os cenários futuros e, 

também, as interações e usos da SbN, como aponta o diretor do GCVGNP.  

Na zona norte de Glasgow, a Canal Co-op reconhecendo a importância de mobilizar e acessar 

os diversos tipos de conhecimento centrava sua estratégia no fortalecimento e articulação de 

iniciativas nos bairros e comunidades. Experiências de pequena escala, como o café comunitário do 

Lambhill Stables (LS), propiciam o conhecimento transdisciplinar ao oferecem um espaço informal 

para a interação social e troca de conhecimentos, percepções e sentimentos sobre o que afeta as 

pessoas.  

5.4.2 Contribuições para a prática 

A segunda contribuição, voltada ao desenho, condução e facilitação de processos de AS, 

desdobra-se em procedimentos e papéis relacionados a cinco de seus componentes: participação, 

governança, justiça, conhecimento e capacidades.   

5.4.2.1 Participação  

São seis as considerações práticas sobre procedimentos e papéis relacionados à participação 

para AS que fazem frente às lacunas sobre: os procedimentos e cuidados devem ser garantidos no 
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desenho e na facilitação de processos participativos para AS; e a identificação do ‘momento’ do ciclo 

de políticas públicas em que os processos participativos devem ser estabelecidos. São elas: (i) 

importa que o processo participativo se estenda por todo o projeto, passando por cinco 

momentos: diagnóstico local participativo; identificação das manifestações peculiares do problema 

para cada parte; concepção coletiva dos cenários possíveis; negociação com base nos cenários; e 

ciclos de renegociação e atualização das políticas, instrumentos e projetos; (ii) desenho e acordo 

coletivo sobre os processos e fluxos pelos quais a participação se traduz em decisões; (iii) 

promoção de atividades imersivas para compartilhamento de realidades vividas e construção 

de relações; (iv) conexão do processo participativo com iniciativas em curso nos bairros e 

comunidades e ampliação das lideranças envolvidas; (v) colaboração e fortalecimento de 

organizações locais e de base comunitária, as quais podem ampliar os resultados das instâncias de 

participação para além das partes diretamente envolvidas; (vi) fomento à cultura de participação 

junto à sociedade civil por meio de atividades de troca de conhecimento e experiência frequentes e 

da ampliação dos canais de comunicação com órgãos e agências de governo.  

 Exemplos de como algumas dessas práticas se mostram relevantes em Glasgow são: em 

Barrowfield o processo participativo começou com consultas sobre um masterplan já desenhado, no 

entanto os assuntos prioritários para a comunidade eram distintos, complementares e divergentes, 

dos assumidos como ponto de partida e entraram em embate com elementos centrais ao projeto 

original; já no projeto CNG, os cinco momentos do processo participativo estão abarcados em uma 

trajetória não linear e distribuída nas diferentes instâncias de interação e governança – em Claypits 

e no projeto da Canal Co-op, a participação não se limita a atividades específicas, mas é inerente ao 

projeto; em Toryglen, uma primeira fase do projeto de regeneração, com foco em moradia, se 

desenvolveu em paralelo às iniciativas comunitárias em curso, os edifícios causam estranhamento 

na população local, assim como uma área alagável, construída sem o envolvimento da comunidade; 

as Climate Conversations, promovidas pelo governo escocês e Sniffer junto a organizações locais, 

são um exemplo de esforço de engajamento da sociedade civil na agenda climática e de fomento à 

cultura de participação.  

5.4.2.2  Governança   

São seis as considerações que contribuem para o entendimento de procedimentos e papéis que 

se mostram relevantes para que arranjos de governança sejam flexíveis e voltados à colaboração, 

ao mesmo tempo em que (re)distribuam conhecimento, oportunidades, poder social e político. São 
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elas: (i) arranjos múltiplos e híbridos de governança podem ter suas instâncias e fluxos pensados 

a partir da dinâmica territorial, aproximando a estrutura das realidades locais; (ii) a reflexividade 

e a adaptabilidade da governança podem ser potencializadas por processos de monitoramento 

e avaliação participativos; (iii) importa que as estruturas de governança prevejam espaços de 

experimentação, formais e informais, cujos aprendizados e inovações possam ser considerados nas 

políticas públicas e seus instrumentos; (iv) a diversidade e amplitude de atuação das boundary 

organisations refletem na integração entre instâncias de governança, na convergência de 

discursos e políticas e na disseminação do conhecimento; (v) a estratégia de transversalização 

de adaptação e resiliência a outras agendas requer a construção de estruturas de governança 

também transversais com núcleos para interação e decisões integradas; (vi) coalizões e parcerias 

em torno de problemas complexos fortalecem a coordenação, a clareza de papéis e otimizam 

recursos, porém devem incluir representantes de organizações locais e comunidades para 

alcançar as realidades de bairros e comunidades e se conectar à ação pública; e (vii) para que sejam 

efetivas na construção de relações horizontais e permeáveis às diversas realidades que compõem os 

territórios urbanos, importa que estruturas em rede contem com os papéis de coordenação e 

facilitação.  

Algumas evidências em relação a esses procedimentos e papéis são: a estrutura de governança 

no projeto CNG organiza-se com base nos núcleos de intervenções, que se encontram no comitê 

gestor do projeto, o que permite que as especificidades técnicas de cada intervenção e 

socioambientais de cada área tenham espaço; a falta de processos monitoramento e avaliação dos 

projetos de regeneração foi mencionada por representantes do GCC e de parceiros técnicos, com 

implicação na clareza sobre seus resultados e a perda de oportunidade de promover a reflexão 

coletiva sobre seus elementos e ações (o que importa para o segundo ciclo de aprendizagem); em 

relação às coalizões e parcerias, a GCVGNP, por exemplo, conecta os temas de SbN e adaptação a 

diferentes agendas públicas e dissemina o conhecimento produzido em outras instâncias, como 

projetos regionais, no entanto, a distância em relação a organizações locais contribui para a lacuna 

de conhecimento sobre os dois temas nas comunidades.  

5.4.2.3 Justiça  

Sobre o caráter de justiça dos processos de AS, são cinco as considerações práticas que 

contribuem para esclarecer: condições importantes aos processos de AS para que processos contra-

hegemônicos, de contestação, possam ter voz; e de que maneira noções de justiça e equidade podem 
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ser traduzidas nos processos de AS. São elas: (i) para promover justiça epistemológica, procedimental 

e distributiva é preciso que os arranjos participativos sejam desenhados a partir do entendimento 

dos fatores de vulnerabilidade presentes nos territórios e das experiências objetivas e subjetivas 

sobre os eventos climáticos e seus impactos; (ii) os trade-offs das opções de ação e investimento 

devem ser matéria de discussão coletiva, partindo da premissa de que nenhuma solução é ‘só boa’; 

(iii) programas e fundos que visam apoiar iniciativas locais devem ter objetivos e metas flexíveis 

frente às necessidades e aos interesses locais; (iv) indicadores de representatividade, pensados 

a partir de realidades representadas, podem integrar processos de monitoramento, avaliação e 

reflexão nas instâncias participativas; e (v) importa que a facilitação dos processos participativo 

seja realizada por uma terceira parte, sem interesses implicados, que parta do mapeamento das 

relações (de poder) pré-existentes. 

Evidências da relevância desses procedimentos são, por exemplo: apesar do projeto CGN 

representar um avanço de participação e representação comunitária em instâncias de governança, 

interesses e experiências diversas em relação à mudança do clima e fatores de vulnerabilidade não 

são representadas na voz de uma única liderança comunitária – experiências essas que podem ser 

ouvidas em eventos comunitários, como no Family Day promovido pela MCG; o discurso de ganha-

ganha e de cobenefícios tende a levar medidas de adaptação e SbN a serem assumidas como ‘só 

boas’, o que a experiência de planejamento do Barrowfield Community Park mostra não ser verdade 

em face às realidades e necessidades das comunidades; a experiência da MCG com o Climate 

Challenge Fund reforça o quão importante é o apoio financeiro a projetos empreendidos por 

organizações de base comunitária, mas também revela que metas e objetivos não alinhados às 

prioridades locais são contestados; na CRC, a atuação do gestor, sem interesses diretamente 

implicados, é fundamental para que as relações de poder e sua influência no processo participativo 

possam ser percebidas; ainda, enquanto nas oficinas da Food Growing Strategy, conduzidas por 

terceira parte contratada, descontentamentos sobre políticas públicas e a relação com o governo 

local foram expressadas, em reunião de Amigos de Parques realizada no GCC e conduzida por 

representante do governo local os desconfortos foram manifestados explicitamente apenas em 

conversa entre os representantes da sociedade civil, ao final da reunião.  

5.4.2.4 Conhecimento  

São seis as considerações sobre a produção, sistematização e circulação de conhecimento, as 

quais oferecem pistas sobre: abordagens que podem contribuir para que conhecimentos técnico-
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científicos e tradicional-empíricos sejam integrados; e práticas com potencial de propiciar a 

produção de conhecimento transdisciplinar no âmbito do ciclo de políticas públicas. São elas: (i) 

coprodução de conhecimentos sobre adaptação com base em suas relações com outros temas já 

trabalhados pelos grupos e comunidades, como produção de alimentos, porém sistematizando 

e pontuando claramente as questões referentes à mudança do clima; (ii) criação de uma base 

compartilhada e acessível de conhecimento científico sobre os principais riscos para a área 

urbana em foco e suas relações com fatores de vulnerabilidades relacionados à infraestrutura e às 

dinâmicas socioeconômicas locais; (iii) uso da arte para mobilização, engajamento e interlocução 

entre atores e conhecimentos; (iv) facilitação dos processos coletivos dedicada à observação 

também de expressões corporais e sutis, além das comunicações orais e escritas; (v) busca de um 

equilíbrio entre tipos de conhecimento veiculados e de instâncias e grupos do sistema pelos quais 

circulam as boundary organisations; e (vi) atuação em redes internacionais de produção de 

conhecimento e troca de experiências com a integração dos atores envolvidos a instâncias 

coletivas nacionais e locais para irrigação do sistema sociotécnico com os aprendizados. 

Algumas das evidências sobre esses procedimentos relacionados à produção e circulação de 

conhecimento são: a partir da primeira fase do projeto Weathering Change aprendeu-se que 

trabalhar adaptação à mudança do clima de forma indireta contribui para avançar o conhecimento 

aplicado, mas limita o potencial de democratização do conhecimento técnico-científico; um grupo de 

estudos desenvolvidos por agências públicas, como a Scottish Environmental Protection Agency 

(SEPA) e ClimateXChange, e institutos de pesquisa, como o Centre for Population Health, mostra-

se fundamental para tecer as relações entre infraestrutura, ambientes natural e construído e 

sociedade com fatores de vulnerabilidade e destes com impactos e riscos, mas a circulação desse 

conhecimento no sistema sociotécnico, em linguagem e formato acessíveis, ancora-se em um 

ecossistema de atores que perpassa níveis de governo e setores; o planejamento da ORG contou com 

intervenções artísticas interativas conduzidas por ‘embedded artists’, as quais foram consideradas 

por representantes do GCC ferramenta importante para o diálogo entre conhecimentos científico e 

empírico, e experiências no CNG e em Barrowfield evidenciam o potencial das intervenções para 

mobilização e engajamento.  

5.4.2.5 Capacidades  

São cinco as considerações que indicam práticas que potencializam as contribuições da AS 

para o fortalecimento de CA e CT, e destas para processos amplos de AS: (i) criação ou fomento a 
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espaços permanentes convidativos para a interação social nos territórios em que se encontram 

situações críticas de vulnerabilidade; (ii) promoção de laboratórios sociais para inovação e 

experimentação em torno dos lugares; (iii) engajamento de lideranças de organizações 

tracionais em temas marcados pela convergência discursiva e de políticas públicas, como SbN ; 

(iv) fortalecimento de capacidades técnicas e de gestão junto às organizações locais e de base 

comunitária para que possam se manter ativas e manter suas equipes entre ciclos de projetos; e (v) 

formação de coalizões e parcerias temáticas entre os atores (especialistas e não-especialistas) 

envolvidos no tema com abrangência territorial (cruzando limites da cidade e unindo áreas 

administrativas).  

Exemplos de como essas práticas se mostram importantes em Glasgow: a Scottish Canals 

vinha promovendo uma série de eventos de interação social, integração com o meio ambiente e 

levantamento de ideias para as áreas no curso do Forth and Clyde Canal, experiências essas que 

seriam potencializadas com a atuação da Glasgow Canal Co-op, em laboratórios de inovação e 

experimentação junto a organizações com atuação local; o fortalecimento das organizações de base 

comunitária por meio de financiamentos que cobrem custos institucionais e de parcerias com órgãos 

de governo vinha permitindo a redução da rotatividade das equipes e das desigualdades de 

capacidades entre escalas, o que é especialmente importante considerando que essas organizações 

atuam como ponte entre governo e comunidades; a Open Space Strategy vinha promovendo a 

cocriação de soluções para espaços abertos na cidade concebidas por comunidades e organizações 

locais, experiências que servem de insumo para outras políticas como a Food Growing Strategy, em 

elaboração no momento da pesquisa; coalizões e parcerias vinham alavancando a capacidade de 

implementação de políticas e instrumentos pelos agentes públicos com a transversalização de 

agendas socioambientais e atuação coordenada, embora capacidades técnicas para acompanhamento 

de empreendimentos de infraestrutura e edificações ainda tenha se mostrado uma lacuna.  

Os procedimentos e papéis se encaixam em um processo amplo de AS, que envolve etapas de 

pré-planejamento, planejamento, implementação e monitoramento e avaliação de políticas, 

instrumentos e ações de adaptação à mudança do clima e resiliência em cidades. Uma síntese desse 

percurso é representada na Figura 40.  
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Em adição às contribuições à teoria e à prática da AS, a pesquisa identificou indicadores que 

demonstram os processos de aprendizagem em curso entre órgãos de governo, organizações da 

sociedade civil e academia, em um eixo, e entre organizações locais e de base comunitária e sociedade 

civil, em outro eixo. Entre eles se destacam:  

• Eixo: governos local e nacional e organizações com atuação em escalas regional e nacional 

o Entendimento compartilhado sobre os fatores de vulnerabilidade frente à mudança do 

clima e outros estressores, o que se traduz na integração da agenda de adaptação à de 

desenvolvimento sustentável e na perspectiva de resiliência com sentido evolucionário 

em instrumentos de política pública.   

o Adoção de perspectivas de longo prazo e mudança de abordagem em relação a problemas 

complexos urbanos como inundação, frente ao qual passou-se a priorizar a reabertura dos 

corpos da água e sistemas de drenagem urbana sustentável (SUDS). 

 
Figura 40. Percurso de AS para políticas e instrumentos de adaptação à mudança do clima e 
resiliência em cidades  
Fonte : autoria própria 
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o Atuação coletiva na construção de projetos para viabilizar medidas de longo prazo, a 

partir do entendimento compartilhado sobre os problemas complexos e o reconhecimento, 

com base em experiências anteriores, de que soluções pontuais e de curto prazo não são 

suficientes. 

o Mudança de abordagem em relação aos projetos de regeneração, que passam a ser 

voltados a transformações sociais e econômicas, não apenas à regeneração física dos 

espaços, refletindo a institucionalização dos aprendizados com experiências anteriores.  

• Eixo: comunidades e organizações locais e de base comunitária  

o Multiplicação de iniciativas nos bairros e comunidades, em um fenômeno chamado de 

‘bola de neve’ pela diretora executiva da FoP.  

o Organizações locais revisitando seus propósitos e áreas de atuação e incorporando a 

mudança do clima nos temas trabalhados (principalmente a partir de financiamentos 

direcionados a esse tema), como as MCG e LS. 

o Visão crítica e pensamento sistêmico que se refletem em questionamentos sobre 

responsabilidades atribuídas às comunidades por governo e financiadores e sobre as 

relações de poder que definem a implementação de políticas e ações públicas nos 

territórios urbanos, como reflete a fala da The Community Volunteering Charity (TCVC).  

Do encontro dos dois eixos, promovido por planejamento centrado em lugares (placemaking), 

deslocamento dos agentes de governo para ações, reuniões, eventos nos territórios em base frequente, 

instâncias de participativas de governança de projetos de regeneração, surgem indicadores de uma 

aprendizagem mais ampla, compartilhada entre os dois eixos:  

• Mudança de percepções das comunidades sobre os atores governamentais e dos agentes de 

governo em relação à importância do conhecimento local e do trabalho em conjunto com 

comunidades.  

• Mudança cultural em curso a respeito da integração com o ambiente natural, em especial a 

partir do entendimento difundido sobre a importância dos espaços verdes para a saúde e o 

bem-estar.  

5.4.3 Quadro teórico-metodológico 

A fim de facilitar que futuros estudos partam do caminho percorrido por esta pesquisa, das 

contribuições e aprendizados metodológicos e teórico-conceituais, é apresentado a seguir o Quadro 
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9, que sintetiza a lógica e as etapas percorridas para a integração e a aplicação das três abordagens 

teóricas articuladas e algumas das principais contribuições aportadas por cada abordagem. O Quadro 

aponta também os momentos da pesquisa em que as abordagens foram incorporadas e as técnicas 

empreendidas para levantamento e análise de dados. Uma vez que adentraram a pesquisa, as 

abordagens seguiram em voga nas etapas seguintes, bem como os dados levantados e analisados à luz 

de determinada abordagem seguiram servindo de base para as etapas subsequentes – seja para a 

definição dos dados a serem levantados adiante, seja por meio da integração dos achados a partir de 

cada abordagem e etapa, ampliando a visão e aprofundando a compreensão sobre os processos 

sociopolíticos em análise. Por exemplo, a investigação sobre o fenômeno de convergência de políticas 

públicas evidenciou a importância de se buscar compreender que sentidos narrativas dominantes, 

mesmo que inovadoras, assumiam nos bairros e comunidades, missão para a qual foi necessária a 

adição à pesquisa da abordagem de Integralidade.  
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Arquitetura teórico-
metodológica 

Abordagens teóricas  

Aprendizagem Social (AS) Convergência Integralidade  
Algumas referências 
principais 

Gonzales-Iwanciw et al., 2019; Muro & 
Jeffrey, 2008; Cash et al., 2006; Reed et al., 
2010; Pelling & High, 2005; Van Epp e 
Garside, 2014; Kristjanson et al., 2014; 
Cundill et al., 2014 

Dale et al., 2018; Lovell et al., 2007; Heichel 
et al., 2017; Chu et al., 2018; Wolfram, 2016 

Grau-Solés et al., 2011; Subirats e Blanco, 
2009; Blanco et al., 2010 

Razões para adoção  > Constatação de que abordagens tradicionais 
de política pública não são efetivas frente a 
wicked problems 
> Ampla aceitação de que processos  de 
aprendizagem são necessários 
> Destaque alcançado pela AS em campos 
como gestão de recursos naturais e governança 
climática 
> Identificação de lacunas na literatura sobre 
características práticas e objetivas dos 
processos de AS e sobre suas relações com o 
contexto político-institucional. 

> Entendimento, a partir de entrevistas com 
atores-chave na Escócia, de que o avanço da 
agenda de adaptação e resiliência no país e na 
região da cidade de Glasgow é marcada pela 
sua integração a outras agendas, pelo 
alinhamento discursivo entre áreas de 
governo e parceiros técnicos, tanto 
horizontalmente quanto verticalmente - busca 
por uma abordagem para compreender esse 
fenômeno e suas implicações 
> Busca por compreender processos de AS 
inseridos nas dinâmicas políticas e 
institucionais mais amplas. 

> Busca por avançar na qualificação 
conceitual e por interpretar como as 
categorias encontradas na literatura de AS e 
que se mostraram relevantes nas experiências 
de Glasgow se mostravam na prática 
> Compreensão dos sentidos assumidos por 
narrativas uníssonas, convergentes, nos 
bairros e comunidades (potenciais conflitos 
silenciados) 
> Importância de alimentar a perspectiva 
crítica sobre AS encontrada na literatura a 
partir da descrição e conexão com processos 
sociopolíticos cotidianos, que se concretizam 
na paisagem e nos lugares urbanos nos 
bairros e comunidades.   

Momento da pesquisa em 
que abordagem foi adotada 

Etapa exploratória: AS é base teórica a partir 
da qual a pergunta central da pesquisa foi 
formulada - Quais as características e os 
componentes necessários a processos de 
aprendizagem social capazes de contribuir 
para a efetividade de políticas públicas de 
adaptação à mudança do clima e resiliência 
(‘wicked problem’) em cidades? 
 

Etapa de análise de contexto: identificação do 
fenômeno de 'convergência' em documentos 
analisados, entrevistas e eventos.  

Etapa de estudo de experiências nos bairros e 
comunidades: análise de como as categorias 
de pesquisa se manifestam nos territórios 
urbanos, identificação dos componentes 
centrais às políticas públicas de adaptação e 
elaboração de recomendações a gestores e 
formuladores de políticas. 

+ + 
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Arquitetura teórico-
metodológica 

Abordagens teóricas  

Aprendizagem Social (AS) Convergência Integralidade  
Técnicas para levantamento 
e análise de dados  

1. Estabelecimento da base conceitual e 
definição das categorias iniciais da pesquisa a 
partir da revisão da literatura sobre AS e 
adaptação à mudança do clima em cidades  
2. Entrevistas semiestruturadas com atores-
chave relacionados à AS no Reino Unido e 
sistematização dos achados gerais, sobre 
contexto e das categorias de pesquisa 

 

 1. Análise documental (leis, instrumentos de 
políticas públicas, relatórios) usando o 
Atlas.TI para sistematização dos sentidos e 
significados atribuídos às categorias em foco 
2. Entrevistas semiestruturadas com atores-
chave da agenda de adaptação - compreensão 
do contexto, avanços e barreiras de 
implementação das políticas e instrumentos e 
qualificação das categorias de pesquisa 
3. Observação direta em eventos e 
triangulação dos achados 

 1. Análise documental (websites e 
publicações sobre projetos e intervenções) e 
sistematização das informações relacionadas 
a práticas, procedimentos e suas relações com 
resultados alcançados e desafios 
2. Entrevistas semiestruturadas com atores-
chave envolvidos nas iniciativas identificadas 
(em especial projetos de regeneração urbana) 
3. Observação direta em eventos e 
triangulação dos achados 

Algumas das 
principais  
contribuições 
aportadas 

Participação  > Precisa ir além de processos participativos 
pontuais e de consultas  
> Participação como base para processos 
cognitivos e intersubjetivos 
> Propiciada por comunidades de prática: 
interações frequentes entre atores que se 
enxergam como pares e estão envolvidos na 
prática das questões em foco 

> A confluência de narrativas propicia o 
entendimento entre atores e grupos e facilita a 
comunicação e disseminação de objetivos e 
diretrizes  
> A convergência de políticas públicas pode 
significar barreira a visões e interesses 
dissonantes e até uma dispensa de processos 
participativos 
> Instâncias participativas multissetoriais e 
interdepartamentais permanentes são um 
elemento central para a convergência de 
políticas 

> Voltada à negociação e renegociação de 
cenários, e não ao consenso 
> Participação e empoderamento ancorados 
no fortalecimento da ação pública  
> Arranjos participativos devem buscar 
representatividade equilibrada das diferentes 
realidades presentes em um mesmo território 

+ + 
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Arquitetura teórico-
metodológica 

Abordagens teóricas  

Aprendizagem Social (AS) Convergência Integralidade  
Governança 
multinível, 
multiescala e 
multiator  

> Flexível e aberta à entrada de novos 
integrantes, reconhecendo o dinamismo da 
agenda de adaptação, e reflexiva. 

Para a convergência importam:  
> Múltiplos canais de comunicação fluída 
entre as partes relevantes e interessadas 
> Núcleos de interação e formação dos 
diferentes departamentos e órgãos de governo 
conectando os níveis. 

> Estruturas híbridas, que consideram as 
influências e interações entre atores humanos 
e não-humanos, e descentralizadas 
> Aparato institucional que reconhece e apoia 
instâncias formais e informais de interação, 
incluindo espaços de interação social 
cotidiana 
> Deslocamento dos agentes governamentais 
para os territórios urbanos e interações entre 
setor público e comunidades em base 
permanente 
> Visão crítica sobre o funcionamento de 
estruturas em rede: importância de uma 
coordenação para garantir que sejam 
inclusivas e diversas. 

Justiça e 
equidade  

> Participação diversa e efetiva, com 
oportunidades reais de influência nas tomadas 
de decisão a partir do processo coletivo em 
comunidades de prática 
> Importam formas reflexivas de governança, 
capazes de se voltar sobre seus próprios 
arranjos e estruturas em um esforço contínuo 
de inclusão de atores  
> Atenção às relações de poder. 

> Reflexão sobre os sentidos imbricados nas 
narrativas convergentes e sobre quem 
participa de sua construção 
> Premissa de que nenhuma solução é ‘só 
boa’ e busca por clareza em relação aos 
trade-offs implicados nos esforços de 
adaptação à mudança do clima  
> A aparente ausência de conflitos entre 
atores e narrativas pode se apoiar no 
silenciamento das vozes dissonantes. 

> Justiça a ser erigida a partir de seus 
aspectos procedimental, distributivo e 
epistemológico  
> Qualificação de representatividade com 
base nas experiências objetivas e subjetivas  
> Oportunidade de participação comunitária 
desde a compreensão e formulação do 
problema, permitindo que os próprios 
'assuntos' sejam negociados 
> Análise das relações de poder como base 
para a facilitação, por terceira parte, dos 
processos coletivos. 
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Arquitetura teórico-
metodológica 

Abordagens teóricas  

Aprendizagem Social (AS) Convergência Integralidade  
Produção e 
circulação de 
conhecimen-
to 

> Integração entre conhecimentos científico e 
empírico e interdisciplinaridade 
> Boundary organisations disseminando o 
conhecimento produzido entre comunidades 
de prática. 

> O fenômeno de convergência facilita a 
circulação de conhecimento com base em 
uma linguagem comum  
> Atuação em redes internacionais, 
combinada aos arranjos de governança 
multiatores, multiníveis e escalas,é uma fonte 
de alinhamento e convergência  
> A convergência respaldada na 
sobrevalorização do conhecimento científico 
pode criar barreiras à participação social. 

> Transdisciplinaridade como pilar da 
integralidade de políticas públicas urbanas 
> Coesão social local e troca informal de 
experiências sobre temas correlatos a 
mudança do clima como base para a 
circulação e integração de conhecimentos 
> Razões e linguagens experienciais e 
sensíveis, além da racionalidade, como 
necessárias para tratar de temas complexos 
> Lugar como recorte para entendimento dos 
problemas a partir dos quais os 
conhecimentos são acessados, integrados e 
aplicados. 

Capacidades > Capacidades adaptativas e AS como 
intrinsecamente inter-relacionados 
> Fortalecimento dos capitais social, humano, 
infraestrutural e financeiro 
> Oportunidades de experimentação e 
inovação. 

> Políticas e legislações nacionais, regionais 
e locais consistentes e integradas como fonte 
de capacidades institucional e adaptativa 
> Integração com outras agendas de longo 
prazo facilita o investimento público e 
privado e o engajamento de atores 
> Coalizões e parcerias como base para 
convergência e fortalecimento de 
capacidades. 

> Fortalecimento de capacidades 
institucionais como processo de longo prazo 
ancorado em estruturas de governança que 
abarquem e conectem arenas permanentes de 
negociação social e política 
> Fortalecimento de organizações de base 
comunitária e da ação pública  
> Ponto de partida: mapeamento das 
iniciativas já em curso nos territórios e 
reconhecimento dos atores, recursos e 
necessidades presentes. 

Pontos de atenção A AS abrangente, capaz de fortalecer 
capacidades adaptativas e resiliência no 
sistema sociotécnico como um todo depende 
de arranjos de governança, boundary 
organisations e facilitação de processos que 
logrem conectar setores, comunidades de 
prática e territórios e desafiar relações 
instituídas e enrijecidas de poder. 

A convergência de políticas não significa 
ausência de conflitos e relações de ganha-
ganha entre todas as partes envolvidas; diz 
mais a respeito das estratégias de 
planejamento e implementação e sobre o 
reconhecimento das relações sistêmicas entre 
mudança do clima e outras agendas do que 
sobre os interesses específicos de cada parte e 
a distribuição de benefícios. 

A construção da integralidade de políticas 
públicas urbanas é um exercício contínuo de 
participação diversa (representativa), ativa e 
efetiva ao longo de todo o ciclo de política e 
que, portanto, requer visão de longo prazo a 
partir de um mosaico de programas e 
projetos; a transdiciplinaridade é uma busca - 
não conta com métodos ou ferramentas pré-
concebidos, mas com práticas que se 
mostram propícias ao acesso ao 
conhecimento sensível e experiencial. 

Quadro 9. Síntese teórico-metodológica da pesquisa 
Autoria própria  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
   
 As considerações finais desta tese estão organizadas em três seções, a primeira apresenta as 

principais conclusões a relevância da pesquisa para a teoria e para a prática da Aprendizagem Social 

(AS) no contexto de políticas locais de adaptação à mudança do clima em cidades, incluindo as 

cidades brasileiras. Em seguida são sistematizadas duas estratégias possíveis de institucionalização 

da agenda de adaptação à mudança do clima e propostos sete blocos de recomendações para gestores 

públicos e formuladores de políticas públicas voltadas a adaptação e resiliência, estabelecendo 

relações com contextos de cidades brasileiras. Por fim, são destacadas as limitações da pesquisa e 

apontados caminhos que se abrem para novos estudos.  

6.1 Conclusões e relevância da pesquisa  

Processos de AS são fundamentais para que políticas públicas sejam capazes de lidar com os 

chamados wicked problems (Ison & Watson, 2007; Pahl-Wostl, et al., 2008; Reed, et al., 2000), entre 

os quais a adaptação à mudança do clima, tema enfocado neste trabalho. Quanto mais diversos em 

representação, abrangentes em relação ao sistema sociotécnico, conectados à ação pública (definida 

com base em Spink, 2007) e integrados à governança climática urbana (Anguelovski & Carmin, 2011; 

Boyd & Juhola, 2015), maior o potencial desses processos de fortalecer CA e CT, reduzir as 

desigualdades de capacidades entre escalas, e promover resiliência evolucionária nos sistemas 

sociotécnicos urbanos. O caso de adaptação na cidade de Glasgow demostra, nesse sentido, que 

processos de AS precisam ser analisados, arquitetados e conduzidos considerando o contexto político-

institucional em que se inserem, o que implica: as estruturas e arranjos de governança multinível, 

multiescala e multiatores por meio dos quais políticas, instrumentos e diretrizes internacionais, 

nacionais e regionais chegam aos sistemas e territórios urbanos, encontram com e influenciam as 

políticas locais, e são transformados pelas dinâmicas sociais, políticas, culturais e econômicas da 

cidade; as relações de poder historicamente configuradas entre setores e grupos sociais; os espaços 

de interação e participação social existentes e suas características; e as instituições em operação na 

esfera da cidade, a confiança depositada nelas e os processos pelos quais são formadas e 

reconfiguradas. Adiciona-se a esses pontos a influência de redes transnacionais de cidades, projetos 

e programas regionais que promovem a troca de experiências entre autoridades locais, criam bases de 

comparação entre esforços e resultados e estabelecem uma relação de tensão entre as realidades locais 

e os padrões que se conformam nessas redes (Affolderbach et al., 2019).  



  

 

434 

 

Processos de AS pensados de forma desarticulada a esses elementos de contexto e limitados 

ao escopo de projetos específicos correm o risco de se limitar ao primeiro ciclo de aprendizagem 

(Argyris & Schön, 1974), de os entendimentos comuns alcançados ficarem restritos a um núcleo de 

atores e não alcançarem as premissas e crenças que fundamentam modelos de desenvolvimento, sem 

alcançar, portanto, as raízes das vulnerabilidades e propiciar transformações sistêmicas. Além disso, 

sem a visão crítica o pensamento sistêmico ancorados na perspectiva político-institucional, esses 

processos tendem a replicar a subjugação de realidades, interesses e necessidades dos grupos em 

situações de vulnerabilidade às versões de realidade e interesses dominantes. Com base nessa 

compreensão, este trabalho afirma a importância de que a abordagem da AS seja combinada a outras 

abordagens que deem conta da ‘politização’ e contextualização institucional de processos de AS. Para 

o caso de Glasgow mostraram-se valiosas, para tanto, as abordagens da Convergência (Lovell, et al., 

2009) e da Integralidade (Grau-Solés, et al., 2011; Blanco, et al., 2010)) de políticas públicas; a 

articulação entre essas abordagens e a AS é uma contribuição desta pesquisa.  

Aplicada ao âmbito nacional e subnacional, a Convergência contribui para o entendimento do 

alinhamento discursivo em torno de objetivos, conceitos e meios de implementação entre níveis de 

governo, departamentos e órgãos de governo e setores, que se refletem em políticas públicas e 

instrumentos de adaptação à mudança do clima no nível local. A Integralidade elucida as relações 

sociopolíticas subjacentes à dinâmica coletiva de participação, a conecta com a ação pública e a 

estende à concepção dos problemas, entendo a formulação dos ‘assuntos’ também como processo 

político, e não estabelecidos a priori. Ainda, destaca-se que ao adicionar às políticas públicas em 

cidades a noção da incerteza ontológica, que não pode ser controlada, e da complexidade como 

objetivo da política, a ser incorporada nos processos políticos em lugar de reduzida (Grau-Solés, et 

al., 2011), entende-se, a partir da Integralidade, que processos de AS capazes de contribuir para 

políticas públicas urbanas integrais precisam se voltar à negociação de cenários pautados em 

realidades e interesses por vezes inconciliáveis e que, além da diversidade, é preciso atenção à 

representatividade na composição dos grupos, comunidades de prática (CdP) e instâncias 

participativas.   

Diante desse contexto, entre as conclusões deste trabalho está também a importância qualificar 

os componentes da AS – em especial participação, governança, conhecimento, facilitação dos 

processos e justiça - no que concerne a procedimentos e papéis para a sua implementação por gestores 

e formuladores de políticas públicas responsáveis ou envolvidos na agenda de adaptação à mudança 

do clima. Uma vez que a teoria da AS se mostra pouco assertiva em relação à prática e carece da 
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descrição de como processos de AS se desenham e se desenvolvem (Thi Hong Phuong et al., 2017; 

Muro & Jeffrey, 2008), esta pesquisa avança na delimitação de características importantes aos 

componentes da AS, que se traduzem na forma de desenhá-lo e conduzi-los, a fim de que sirvam de 

apoio a agendas de adaptação à mudança do clima capazes de lidar com os fatores de vulnerabilidade 

presentes nas cidades de forma socialmente justa e consistente no longo prazo em contextos urbanos 

marcados por desigualdades sociopolíticas e econômicas.  

Os processos de AS em foco neste trabalho são pensados como parte integrante e transversal 

aos o ciclo de política pública (Fischer, et al., 2006) - formulação de agenda, planejamento, 

implementação e monitoramento, avaliação e revisão. Ciclo esse fortemente influenciado pelos 

contextos locais, regionais, nacionais e internacional, mais ou menos favoráveis à agenda – que se 

reflete, por exemplo, no fluxo de investimentos -, pelos arranjos e capacidades institucionais, por 

dinâmicas políticas, sociais, econômicas e culturais presentes e históricas. No caso de Glasgow, a 

atuação de indivíduos com habilidades de articulação, mobilização de atores, pensamento sistêmico 

e visão crítica mostrou-se elemento relevante para a formação da agenda de adaptação e resiliência e 

para o alinhamento horizontal, entre atores, departamentos e organizações presentes na região da 

cidade. De toda forma, os achados da pesquisa são amplos e fundamentais o suficiente para servirem 

aos atores incumbidos da agenda de adaptação para a condução e influência de processo de AS em 

outras cidades e territórios urbanos, especialmente em um contexto em que as relações entre cidades 

organizadas em redes transnacionais ganharam dimensões e funções (para além de advocacy e 

aprendizagem) que as alçam a uma categoria de governança urbana em rede (Acuto & Leffel, 2020). 

Ao mesmo tempo em que essas redes ainda carregam um viés do Norte Global, especialmente das 

experiências e programas europeus (Affolderbach et al., 2019) e faz-se necessária a análise crítica 

sobre as agendas político-econômicas que carregam (Acuto & Leffel, 2020), estabelecer relações 

entre as experiências de Glasgow e de outras cidades do mundo, entre as quais as brasileiras, é um 

exercício válido  para que aprendizados possam ser transpostos, desde que considerando, sempre, o 

contexto sociopolítico e relações histórico-materiais específicas que criam as realidades nos 

territórios urbanos.  

No Brasil, considerando que a maior parte dos municípios ainda não possui agenda e política 

de adaptação à mudança do clima instituídas93, que o Plano Nacional de Adaptação (PNA) enfrenta, 

 
93 Não há atualmente uma base atualizada de dados e experiências sobre políticas de mudança do clima nos níveis estadual 
e municipal no Brasil. Estima-se que tenham sido sancionadas 16 leis estaduais e sabe-se que alguns estados e municípios 
desenvolveram programas e planos de adaptação, como Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e as cidades 
do Rio de Janeiro, Salvador e Santos. Avanços esses que se concentram nas grandes e médias cidades, mas mesmo desse 
universo ainda representam uma pequena parte dos municípios (Speranza e Resende, 2016; Margulis, 2017). 
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desde 2016 quando foi instituído, dificuldades para sua implementação relacionadas à integração 

setorial, engajamento dos entes subnacionais e tradução de suas diretrizes no nível do território, e 

que, no momento desta pesquisa, apesar das barreiras de ordem política enfrentadas pelas agendas 

socioambientais, ensaiava-se a sua revisão, as contribuições trazidas neste trabalho encontram um 

cenário propício para serem incorporadas nas políticas e instrumentos de adaptação vindouros. Cabe 

ainda mencionar que municípios, como Santos, por exemplo, empreendem, neste momento, a revisão 

de seus instrumentos de mudança do clima e adaptação, junto à atualização ou elaboração de outros 

planos relacionados, como Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, e a 

estruturação do arranjo de governança para adaptação, ainda em Santos (Prefeitura Municipal de 

Santos, 2020; Prefeitura Municipal de Santos, 2018). Isso enquanto tornam-se mais frequentes e 

intensos os impactos da mudança do clima sentidos nos territórios (IPCC, 2018), entre os quais se 

destacam os que recaem sobre as cidades brasileiras - que concentram 84,72% da população do país, 

e onde se apresentam situações complexas de vulnerabilidade (IBGE, 2015; IBGE, 2018).   

 

6.2 Estratégias e recomendações 
 

A fim de apoiar gestores públicos e formuladores de políticas públicas locais relacionadas a 

adaptação à mudança do clima e resiliência, a partir dos achados no estudo de caso de Glasgow são 

sistematizadas a seguir (a) estratégias para institucionalização da agenda de adaptação, e (b) 

recomendações para o planejamento e implementação de políticas, instrumentos e ações efetivos para 

adaptação e resiliência no nível de cidades, bairros e comunidades, tecendo relações com contextos 

de cidades brasileiras. 

6.2.1 Estratégias para institucionalização da agenda de adaptação em nível municipal 

Em linhas gerais, denotam-se dois caminhos para que a agenda de adaptação seja inserida em 

um arranjo institucional em âmbito municipal: a integração a outras agendas relacionadas ao 

desenvolvimento local já a princípio, com a incorporação de objetivos e mandatos relacionados à 

adaptação em suas políticas, instrumentos e órgãos responsáveis; e a conformação de uma estrutura 

de governança específica atribuída à agenda de adaptação, a qual pode ter, inclusive, como um de 

seus objetivos a transversalização do tema. Não são estratégias estanques, tampouco estritamente 

paralelas, mas escolher uma ou outra como ponto de partida serve como norte para os atores dedicados 

a desenvolver a agenda. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, potencializadas pelo contexto 

em que se inserem.  
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A esse respeito, o estudo de caso de Glasgow denota que, se por um lado a integração da 

adaptação a uma outra agenda já consolidada, de longo prazo, e que conta com recursos significativos 

atribuídos no Plano Plurianual (PPA) do município pode reduzir o risco de que a agenda seja 

descontinuada mediante os ciclos de governo e mudanças de prioridade, por outro em situações de 

recursos limitados, cortes de gastos e restrições orçamentárias, os objetivos diretos das pastas tendem 

a ser priorizados em detrimento de ações mais abrangentes que englobem adaptação frente aos 

impactos e riscos climáticos e fortalecimento de resiliência. Ainda, a integração às pastas de governo 

exige um trabalho de articulação de caráteres político e técnico para inserir o tema nas instâncias de 

governança, instrumentos de política e de gestão dos órgãos e departamentos; a criação de uma 

estrutura própria, a exemplo da unidade de resiliência do GCC, demanda a atribuição de recursos, 

não apenas orçamentários, também alocação de equipe.  

Em relação à atração de investimentos, enquanto a vinculação a objetivos de 

desenvolvimento, a obras e intervenções de moradia, transporte, energia, pode facilitar a alocação de 

investimentos privados tanto em adaptação quanto em SbN, para que eles se traduzam efetivamente 

nas edificações e infraestruturas faz-se necessário um processo de planejamento pautado na 

participação dos diferentes setores, incluindo o setor privado, em arena pública ou o acompanhamento 

técnico próximo de agentes de governo com capacidade para garantir a aderência das características 

das obras ao plano base. Ainda sobre investimentos, como há programas de fundos internacionais 

direcionados à agenda de clima - em especial mitigação, mas com crescentes valores para adaptação 

(Instituto Ethos & WWF-Brasil, 2017) - trabalhar o tema de forma integrada a outras agendas pode 

beneficiá-las atraindo recursos adicionais. Evidente que tais recursos carregam um projeto próprio e, 

portanto, o risco diante de agendas e estruturas de governança nacionais e locais não estabelecidas é 

que eles não sirvam para apoiar as necessidades e interesses dos territórios, mas imponham soluções 

e compromissos descolados das realidades locais.  

O caso de Glasgow denota também que o caminho da integração, sem que haja uma agenda 

específica, configurada com seus instrumentos próprios, pode ter como efeito colateral a falta de 

objetivos e metas claros relacionados gestão de riscos climáticos, adaptação e resiliência, o que 

dificulta o monitoramento e avaliação que alimentariam processos de aprendizagem e a atualização 

das políticas e instrumentos. Significa também, como acontece em Glasgow, que adaptação raramente 

será o principal foco dos projetos. Junto às comunidades e organizações de base comunitária, ao tratar 

o tema indiretamente perde-se a chance de abrir a possibilidade das pessoas que vivem em 

determinado território façam, elas mesmas, as conexões da mudança do clima com as realidades e 
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dinâmicas locais e da integração entre conhecimentos científicos e empíricos sobre eventos 

climáticos, seus impactos presentes e futuros, e possíveis de medidas frente aos fatores de 

vulnerabilidade.  

Ao mesmo tempo em que criar uma institucionalidade específica para adaptação pode 

significar não transversalizar o tema, em especial em contextos em que se carece de interações entre 

as pastas, há contradições entre seus planos e os silos da gestão (e das disciplinas) são realidade. Em 

Santos, na reunião do Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), por exemplo, 

uma das questões centrais foi a constituição de um grupo de trabalho para a revisão e atualização do 

Plano Municipal de Mudanças Climáticas (PMMC) que envolvesse outras secretarias, além da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sociedade civil e conselheiros do Conselho na intenção de 

que o tema começasse a ser transversalizado a outras pastas e instrumentos, como o Plano Municipal 

de Redução de Riscos e o Plano de Regularização Fundiária (COMDEMA, 2019). Ainda, o 

fortalecimento da participação da sociedade civil na avaliação, revisão e implementação no PMMC, 

conforme previsto no Plano, foi um ponto de debate, com alerta de um representante de uma 

organização da sociedade civil sobre a falta de esforços estruturados para engajamento das 

comunidades.  

Assim, em contextos em que a descontinuidade de políticas públicas a partir de mudanças de 

governo são corriqueiras, como é o caso do Brasil, atrelar a gestão de riscos climáticos e esforços de 

adaptação e resiliência em agendas tradicionais asseguradas nos instrumentos e regulações perenes é 

uma estratégia cabível. De qualquer maneira, ela não dispensa ações e articulações para que tais 

esforços cheguem a ser implementados, já que a lacuna entre planejamento e implementação também 

é realidade no país (Puppim de Oliveira, Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes 

visões e práticas, 2006). É preciso também, como é possível apreender da agenda de adaptação à 

mudança do clima na Escócia, que qualquer que seja a estratégia em nível local considere o 

alinhamento em relação aos instrumentos instituídos em níveis nacional e estadual para que sinergias 

e oportunidades de programas interníveis possam ser exploradas. O projeto ProAdapta - Apoio para 

adaptação à mudança do clima, por exemplo, liderado pelo Ministério Federal do Meio Ambiente, 

Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) junto ao Ministério do Meio Ambiente, visa apoiar 

a implementação do PNA nos estados e municípios e tem Santos como um de seus pilotos, 

empreendendo ações para fortalecer capacidades no governo, sistematizar dados e estudos sobre 

clima e vulnerabilidades na região e fortalecer a participação da sociedade civil e do setor empresarial 

na busca por soluções. O projeto é uma iniciativa para unir ações bottom-up, como as que estão em 
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curso na comunidade de Monte Serrat, em Santos, à agenda nacional, top-down (Prefeitura de Santos, 

2020; GIZ, 2020).  

Ter uma política e instrumentos específicos de adaptação não exclui esforços de adoção da 

‘lente climática’ nos instrumentos, investimentos e ações de outros setores; ao contrário, esse é um 

movimento fundamental, em especial no que concerne aos instrumentos de desenvolvimento urbano 

como o Plano Diretor dos municípios, principal instrumento de planejamento territorial. Nesse 

sentido, o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Santos (2018) traz, 

pela primeira vez no município, um capítulo (VII) sobre as Mudanças Climáticas e determina que, 

para a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente aos impactos e riscos 

climáticos, a Política Municipal de Proteção e Defesa Civil seja integrada às políticas de ordenamento 

territorial, desenvolvimento urbano, mudanças climáticas, entre outras políticas setoriais (Prefeitura 

Municipal de Santos, 2018). Na prática, no entanto, a integração das políticas setoriais esbarra no 

planejamento orçamentário segmentado e na estrutura de governança compartimentada e a 

participação social, prevista por lei inclusive para a elaboração do Plano Diretor, limita-se a ações da 

Defesa Civil, que entra nas comunidades, e a iniciativas de educação ambiental.  

Embora em Glasgow, adaptação à mudança do clima venha avançando, como discutido neste 

trabalho, por meio de agendas e políticas corretadas, pela estratégia e unidade de resiliência 

encampadas no governo local por meio da iniciativa internacional 100 Resilient Cities, em 2019 

estava em elaboração o Plano de Adaptação, em um movimento por, depois da transversalização, 

atribuir responsabilidades, objetivos e metas específicas para redução de vulnerabilidades e mitigação 

de riscos climáticos. Municípios brasileiros que são referência na agenda de adaptação destacam-se 

por terem políticas específicas e demonstrarem esforços no sentido de constituir uma governança 

específica para avançar a agenda, em um movimento, portanto, oposto ao de Glasgow. Nestes casos, 

os desafios de transversalização entre pastas e instrumentos de governo e setores e de alcançar os 

territórios reduzindo vulnerabilidades socioeconômicas e infraestruturais e fortalecendo CA de forma 

equitativa são prementes; para os quais a experiência de Glasgow tem muito a contribuir, apesar das 

diferenças de contexto.  

Voltando ao ProAdapta, em Santos, o projeto incorporou entre seus objetivos contribuir para 

a institucionalização da agenda de adaptação por meio do apoio à construção de uma governança 

efetiva centrada no governo municipal com participação dos demais setores. Para tanto, uma das 

referências é Recife, cuja trajetória até 2019 combinava comprometimento político, configuração de 

um arranjo institucional, criação de um espaço funcional para articulação entre secretarias e setores e 
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participação de redes de cidades, como CB27, e o apoio técnico do ICLEI. No âmbito desse eixo do 

ProAdapta, uma entrevista foi realizada pela equipe da GIZ e da Secretaria de Meio Ambiente de 

Santos com o Secretário Executivo de Sustentabilidade e dois representantes da equipe técnica da 

Secretaria.  

O arranjo institucional passou pela reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente em 2013, 

com a criação de três áreas, entre elas a unidade gestora de políticas sustentáveis e clima, com a 

designação de um gestor para baixo carbono e resiliência. Duas instâncias de governança foram 

criadas com o objetivo de trazer outras secretarias e setores para a agenda: o GECLIMA, comitê 

gestor formado por representantes das principais secretarias, e o COMCLIMA, conselho consultivo 

intersetorial para troca de experiências e produção de conhecimento, cujas contribuições são levadas 

ao GECLIMA. O COMCLIMA foi crescendo ao longo dos anos a partir de convites para organizações 

e especialistas apresentarem suas experiências e projetos; esses atores passaram a fazer parte do 

Conselho. O fortalecimento da participação das demais secretarias envolveu também a presença da 

Secretaria de Meio Ambiente em comitês e conselhos de outras pastas.  

Como resultados, destacam-se: o estabelecimento de uma relação próxima com a Secretaria 

de Planejamento Urbano, que passou a adotar a ‘lente climática’ na elaboração e implementação de 

diversos projetos; a captação de recursos internacionais para projetos de mudança do clima que 

envolvem duas ou mais secretarias; e o que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente reconhece como 

uma “irradiação” do tema, com servidores públicos engajados em pesquisas de pós-graduação, o 

aumento do número de organizações parceiras atuando na agenda e o governo do Estado de 

Pernambuco buscando aprender com a experiência municipal e replicar o arranjo institucional. Vale 

pontuar que a continuidade do governo municipal por dois mandatos foi crucial para a 

institucionalização da agenda de mudança do clima.  

O plano de adaptação de Recife começou a ser elaborado em 2019, com participação da 

sociedade, mas vislumbrava-se a dificuldade de implementação, como vinha acontecendo como 

Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE). Embora infraestrutura verde e azul constasse no ZEE no 

âmbito da criação de uma área de desenvolvimento sustentável na cidade, essa solução não vinha 

sendo levada a cabo devido a resistência e falta de conhecimento por parte das equipes técnicas e 

engenheiros, tanto da prefeitura quanto da iniciativa privada. 

Importa considerar que, assim como em Glasgow, as cidades brasileiras são 

significativamente afetas pela mudança no regime de chuvas, que leva a inundações e alagamentos 
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mais intensos e frequentes, junto à escassez hídrica94 e deslizamento de terra em áreas de declive. 

Ainda, assim como em Glasgow, o modelo de planejamento urbano no Brasil do século XIX envolveu 

obras canalização de rios e drenagem urbana subterrânea para rápido escoamento da água (Carbone 

et al., 2020). Diante do esgotamento desse modelo, da alta impermeabilização das áreas urbanas 

consolidadas, da insuficiência das medidas de infraestrutura cinza no longo prazo e da má distribuição 

das áreas verdes, soluções baseadas na natureza que envolvem a abertura e renaturalização dos corpos 

hídricos ganham importância e dependem de uma revolução cultural para a serem incorporadas ao 

planejamento urbano e efetivamente implementadas. 

6.2.2 Recomendações para o planejamento e implementação de políticas, instrumentos 

e ações de adaptação em cidades  

Considerando as estratégias de formação, planejamento e implementação da agenda de 

adaptação e os desafios que se impõem aos municípios brasileiros nesse percurso, antes mencionados, 

são apresentadas a seguir recomendações a partir de alguns dos principais achados do estudo do caso 

de Glasgow. Cada um dos achados mais relevantes é retomado e na sequência apontado o potencial 

aprendizado e contribuição para formuladores de políticas e gestores imbuídos das agendas de 

adaptação. 

1. Estruturar a estratégia de adaptação à mudança do clima municipal a partir de uma 

abordagem territorial com base em diagnóstico participativo dos fatores de 

vulnerabilidades sociais, ambientais e econômicos dos territórios urbanos.  

Seja uma estratégia ou um plano de adaptação específico ou parte de uma estratégia mais 

ampla de mudança do clima, para que as medidas propostas sejam aderentes às realidades locais e 

assim com maior chance de implementação e mais efetivas na redução de riscos climáticos e 

fortalecimento de resiliência, recomenda-se que se adote uma abordagem territorial; isso é que se 

parta do mapeamento e da compreensão dos fatores que implicam vulnerabilidades frente aos 

eventos climáticos presentes e futuros no nível dos bairros e distritos, os quais podem então ser 

agrupados com base em dinâmicas socioeconômicas e culturais contíguas ou semelhantes e em 

eventos climáticos mais relevantes para o território. Para tanto, é preciso que o diagnóstico a ser 

realizado na fase de pré-planejamento combine dados climáticos – idealmente retrospectivos, 

sobre eventos e impactos transcorridos, e prospectivos, a partir de cenários climáticos futuros, com 

 
94 De acordo com a National Climate Change Conference (2013), 86% dos desastres no Brasil entre 1991 e 2010 são 
relacionados a estiagens e enchentes.  
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granularidade que permita agrupamento e análise por áreas da cidade – com dados 

socioeconômicos, ambientais e culturais dos territórios.  

Sabe-se que a disponibilidade e o acesso a dados climáticos no nível de distritos e bairros 

ainda é uma lacuna no Brasil, apesar dos avanços recentes que devem seguir acontecendo na 

produção e sistematização de dados com base em modelos climáticos regionais e a análise por 

setor e território95, e que os dados de projeção, de qualquer maneira, carregam incertezas a serem 

consideradas, registradas e minimizadas com o uso de mais de um cenário climático. Pontua-se 

que a demanda por análises climáticas pode ser encaminhada por estudos desenvolvidos junto a 

parceiros técnicos, institutos de pesquisa e academia, e potencialmente com financiamento de 

acordos de cooperação e agências internacionais, como é o caso do Projeto Metrópole 96 , 

importante marco para a agenda de adaptação em Santos, viabilizado com apoio FAPESP por meio 

de acordo de cooperação com o Belmont Forum, e o Índice de Vulnerabilidade à Mudança do 

Clima de Recife97, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). De 

qualquer maneira, dados observacionais sobre eventos climáticos e seus impactos no passado e no 

presente são de grande importância, não apenas diante das incertezas intrínsecas aos cenários 

climáticos, mas também para que os eventos previstos possam ser traduzidos em potenciais 

desdobramentos para um território específico. A sistematização desses dados, por meio de 

organizações com atuações nos territórios ou de ciência cidadã, por exemplo, é uma outra lacuna 

importante frente à qual se torna ainda mais importante que os diagnósticos para embasar 

estratégias de adaptação tenham caráter participativo; isso é envolvam a escuta às pessoas e 

organizações locais nas próprias localidades em que vivem e atuam, seja por meio de conversas 

individuais, seja de oficinas. A escuta às comunidades e organizações locais abre ainda um canal 

para que a sociedade civil se envolva nas etapas seguintes, de elaboração e de implementação da 

estratégia ou plano.  

 
95 Plataformas como a AdaptaBrasil e o portal Projeções Climáticas recém lançadas por INPE/MCTI, por exemplo, 
surgem com a intenção de tornar dados climáticos acessíveis para especialistas e não-especialistas. O Cemaden, 
trabalhando próximo à Defesa Civil dos estados e municípios também é um canal para acesso a análises climáticas 
aplicáveis ao planejamento urbano. 
96 Mais informações sobre o Projeto podem ser encontradas em notícias da Agência FAPESP e em livro produzido com 
os resultados do Projeto: Climate Change in Santos Brazil: Projections, Impacts and Adaptation Options (Nunes, Greco 
e Marengo, 2019).  
97 Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas e Estratégia de Adaptação do Município do Recife – PE (Prefeitura 
Municipal de Recife, CAF, Way Carbon e ICLEI, 2019), disponível em: 
http://meioambiente.recife.pe.gov.br/sites/default/files/midia/wysiwyg/imagens/sumario_clima_recife_portugues_impre
sso_1.pdf. Acesso em 05/12/2021.  
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A partir então da compreensão sobre como os eventos climáticos encontram com fatores de 

vulnerabilidade, como a deficiência de esgotamento e moradia por exemplo, configurando riscos 

específicos, pode-se definir as áreas prioritárias para ações e intervenções voltadas a mitigar riscos 

mais imediatos, mas também lidar com os fatores de vulnerabilidade e fortalecer resiliência nos 

médio e longo prazos.  

Em Glasgow, a abordagem territorial se concretiza no programa de regeneração urbana, o 

Transformational Regeneration Programme, por meio do qual oito áreas, chamadas 

Transformation Regeneration Areas (TRAs) foram priorizadas com base em uma série de 

indicadores de desenvolvimento socioeconômico e qualidade ambiental, como deficiência de 

moradias, baixa qualidade de serviços públicos acessados e de espaços verdes abertos, renda 

insuficiente das famílias, o que se traduz em níveis críticos de desempenho das áreas no Scottish 

Index of Multiple Deprivation (SIMD). Em resposta, o Programa reúne uma série ações voltadas 

a promover o desenvolvimento local sustentável por meio do fortalecimento das comunidades, 

aumento da conectividade das áreas a outras da cidade, provisão de moradias e infraestrutura 

resilientes e de baixo carbono, equipamentos públicos, espaços verdes e apoio a atividades 

produtivas e comerciais, quando apropriado. Para tanto, foram constituídos os Local Delivery 

Groups formados por representantes de governo, moradores, organizações locais, parceiros 

técnicos e setor privado em cada uma das oito áreas prioritárias. Diante da redução de recursos 

orçamentários do Glasgow City Council, que se desdobra em um quadro enxuto de servidores 

públicos e equipes técnica, o Programa vinha sendo viabilizado por meio de parcerias, tanto 

internas, entre departamentos e agências do governo local, quanto externas, a exemplo do projeto 

Transforming Communities, implementado junto à Glasgow Housing Association e o governo 

escocês.  

A partir da compreensão das necessidades e potencialidades dos territórios, a regeneração é 

atualmente entendida em Glasgow como um processo ‘holístico’ que envolve necessariamente 

aspectos sociais, econômico, físicos e ambientais. Os resultados auferidos a partir dessa 

abordagem incluem serviços públicos mais efetivos, melhoria das capacidades comunitárias de 

atuação em prol de seus interesses e necessidades e fortalecimento da confiança na comunidade e 

nos órgãos de governo. Destacam-se ainda os ganhos em se trabalhar as oito áreas não em projetos 

individuais, mas articuladas em um programa: a possibilidade de que os aprendizados em uma área 

alimentem as ações nas demais, o planejamento de iniciativas sociais e econômicas de forma 
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integrada, entre projetos, além de ganhos de eficiência em acordos comerciais, licitações e 

parcerias com o setor privado. (Glasgow Community Health and Wellbeing, 2007) 

 Além de inverterem a lógica do planejamento público, definindo objetivos, metas e ações 

específicas de acordo com as dinâmicas e características encontradas em cada território em lugar 

de aplicar objetivos e instrumentos pré-definidos, o Programa de regeneração integra, com base 

na perspectiva do território, a mudança do clima a outras agendas estruturais e de longo prazo, 

como saúde e bem-estar e habitação contribuindo para a implementação do Scottish Climate 

Change Adaptation Programme (SCCAP) e da estratégia Our Resilient Glasgow (ORG) e 

facilitando engajamento da sociedade civil e do setor privado na agenda, bem como a produção e 

disseminação de conhecimento científico e empírico.  

A criação de programas abrangentes de regeneração urbana, que contem com parcerias com 

os governos estaduais, terceiro setor, academia e setor privado para o seu planejamento, 

implementação e monitoramento, pode ser um caminho para municípios brasileiros lidem com 

alguns de seus principais desafios: a falta de recursos e de capacidades institucionais nas 

prefeituras para a implementação de políticas e instrumentos setoriais; as fracas interações e 

articulação entre secretarias e unidades de governo; a lacuna de engajamento e participação da 

sociedade civil nos projetos e ações públicos; e o conhecimento insipiente sobre os territórios 

urbanos, suas necessidades e potencialidades. Cabe ainda recomendar que métodos de 

planejamento dos lugares (como placemaking ancorado na Place Standard Tool em aplicação em 

Glasgow) sejam utilizados para o planejamento dos projetos de regeneração em cada área 

prioritária da cidade. 

2. Adotar a perspectiva da resiliência como norte para as estratégias, mesmo que elas 

também abarquem medidas pontuais de adaptação. 

Embora medidas pontuais de adaptação voltadas a mitigação de impactos e riscos específicos 

sejam necessárias e urgentes no contexto das cidades brasileiras, abordagens territoriais que 

permitam a compreensão das raízes dos fatores que geram situações de vulnerabilidade abrem 

caminho para se pensar estratégias de fortalecimento da resiliência dos sistemas sociotécnico 

urbanos. Nesse sentido, medidas de adaptação podem ser inseridas em estratégias com horizonte 

de longo prazo, que as combinam a processos contínuos de longo prazo voltados a soluções para 

problemas estruturais e ao aumento de CA junto a grupos sociais, comunidades e organizações 

com atuação local.   
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A partir das perspectivas da resiliência evolucionária e da transição urbana, os sistemas 

sociotécnico urbanos estão em constante mudança, as quais podem assumir uma magnitude de 

transformações capazes de manter ou crescer a capacidade do sistema desempenhar suas funções 

essenciais diante de distúrbios e ameaças, como eventos climáticos extremos. Considerando o alto 

nível de incerteza imbricado na mudança do clima, em especial nas cidades brasileiras marcadas 

pelas enormes desigualdades socioeconômicas que se traduzem em na paisagem e na infraestrutura 

urbana, e pela ainda presente dificuldade de acesso e aplicação de dados climáticos pelos gestores 

e equipes técnicas municipais, trabalhar para o fortalecimento de CA parece ainda mais apropriado 

do que prever uma série de medidas atomizadas para mitigação de riscos.  

Nesse sentido, além de ações e investimentos já sabidos necessários de longa data, como a 

adequação de habitações precárias em áreas de risco, extensão da rede de saneamento e melhoria 

da qualidade e da integração das opções de mobilidade, há medidas que podem ser consideradas 

de não arrependimento assumindo o objetivo de aumentar CA nos territórios em situação de 

vulnerabilidade. A partir do caso de Glasgow, destacam-se: o investimento em fortalecimento de 

capacidades institucionais de organizações de base comunitária, a destinação de terrenos públicos 

e abertos para o desenvolvimento de projetos comunitários, com destinação de recursos para sua 

viabilização, o aumento da conectividade entre comunidades próximas, a criação de redes locais 

para a troca de experiências, a participação dos governos locais em redes nacionais e internacionais 

relacionadas ao tema de mudança do clima e a conformação de parcerias entre órgãos e agências 

de governos, academia, organizações da sociedade civil e setor privado para melhorar a capacidade 

de gestão, ação e a coordenação de esforços diante de problemas complexos, como a drenagem 

urbana.  

Ainda, a abertura de oportunidades para a criação de soluções inovadoras pelas comunidades 

e de experimentação dessas soluções e mesmo dos projetos liderados pelos governos mostra-se 

um componente importante de estratégias de fortalecimento de resiliência, abrindo a possibilidade 

para que transições urbanas emerjam. Para tanto, contribuem iniciativas capazes de aumentar a 

coesão social nas comunidades, como instâncias permanentes de participação realizadas por meio 

de reuniões nos territórios, processos de planejamento participativo dos lugares, a criação de 

espaços verdes abertos e funcionais, alinhados às demandas comunitárias, e mesmo eventos 

culturais e de lazer. Também são interessantes, nesse sentido, o apoio para a elaboração de projetos 

e ideias a serem financiados por meio de chamadas públicas e o mapeamento de iniciativas já em 

curso nos territórios, que podem ser fortalecidos e integrado a outras sinérgicas, bem como às 
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estratégias e programas dos governos. Isso porque resiliência não é fortalecida unidirecionalmente, 

ou apenas por meio de intervenções de cima para baixo, depende de quantidade e qualidade das 

relações sociais e políticas, dinamizadas pelas interações sociais, pelo exercício político e por 

condições materiais para a transformação coletiva dos contextos locais.  

Mesmo as ações e investimentos estruturais, necessários já antes da intensificação e maior 

frequência de eventos climáticos extremos, podem ganhar fôlego e ter as chances de angariar 

recursos para sua implementação incrementadas ao serem ressaltadas nas estratégias e planos de 

adaptação e resiliência. Isso por meio de recursos de agências e fundos internacionais voltados à 

agenda de resiliência e adaptação, por exemplo. Podem ainda contribuir para a integração 

horizontal entre secretarias e unidades dos governos municipais e de alinhamento vertical, com 

prioridades dos governos estaduais, por exemplo.  

Em Santos há dois exemplos de intervenções que ilustram uma medida pontual de adaptação 

e uma ação com potencial de contribuir para resiliência. Um projeto piloto que formou uma 

barreira artificial submersa de geobags – sacos de geotêxtil preenchidos com areia da própria praia 

– a fim de reduzir os efeitos de ressaca e a erosão na Ponta da Praia foi conduzido por um grupo 

da Unicamp, viabilizado pelo fundo de interesses difusos do Ministério Público, e angariou a 

colaboração da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Planejamento e da Defesa Civil na 

fase de planejamento. Empreendida de forma isolada, sem uma composição de medidas diante da 

erosão severa da praia, o projeto resulta em efeitos limitados e encontra resistência por parte de 

moradores98. Cabe mencionar que segundo o professor da Unicamp responsável pela nota técnica 

do projeto a confecção das geobags por empresa contratada por licitação não seguiu plenamente 

as especificações, o que explica em parte os resultados limitados do projeto. 

A outra iniciativa em curso é um braço do Projeto ProAdapta e da CMMC que visa 

desenvolver adaptação baseada em ecossistemas por meio de um processo participativo junto à 

comunidade de Monte Serrat. Os eventos da iniciativa acontecem na própria comunidade e 

incluem capacitações no tema para moradores e organizações locais empreendidas pelas equipes 

da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e GIZ. Além da conscientização sobre as relações 

da preservação ambiental com qualidade de vida e redução de riscos climáticos e da proposta de 

revitalização das encostas com risco de deslizamento, são consideradas hortas de plantas 

medicinais, o plantio de espécies frutíferas e a possibilidade de criação de um roteiro turístico. 

 
98 “Após ressaca, moradores da Ponta da Praia criticam projeto para conter avanço do mar”. Diário do Litoral (8 de maio 
de 2020. Disponível em: https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/apos-ressaca-moradores-da-ponta-da-praia-
criticam-projeto-para-conter/134582/. Acesso em 5/12/2021. 
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Assim, a potencial contribuição para o fortalecimento de resiliência se denota na criação de um 

espaço de construção coletivas de soluções com base nos conhecimentos científico e empírico 

local compartilhados, nas interações diretas entre representantes de governo, sociedade civil e 

agência de financiamento, além do potencial de dinamização das interações sociais.  

A Defesa Civil dos municípios é um órgão estratégico para o fortalecimento de resiliência, 

parceiro fundamental para planejar, implementar e monitorar estratégias com esse foco. Não 

apenas porque seu papel para o desenvolvimento de cidades resilientes é preconizado na Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (Presidência da República, 2012), mas principalmente por 

estarem presentes fisicamente com assiduidade nas comunidades, estabelecendo relações de 

confiança e conhecendo as dinâmicas sociais e ambientais locais. Uma medida relevante é investir 

em fortalecimento das capacidades das equipes das Defesas Civis municipais para incorporarem 

de forma estruturada a promoção de resiliência como um objetivo de suas atuações. 

3. Inserir nas estratégias de adaptação e resiliência a intenção de revigorar a ação 

pública e as instâncias de participação, como base para processos de aprendizagem 

social abrangentes e democráticos. 

A partir dos componentes fundamentais de processos de  é possível promovê-los e alimentá-

los ao longo de todo o ciclo de políticas públicas, da formação da agenda, ao monitoramento e 

avaliação. Considerando que a efetiva redução de vulnerabilidades e fortalecimento de resiliência 

depende do entendimento compartilhado sobre as situações problema, a partir de diferentes 

realidades e perspectivas e da integração de conhecimentos, capazes de sustentar mudanças de 

comportamento e ações coletivas, estratégias e planos de adaptação precisam estar ancorados na . 

Embora seja um processo iminentemente subjetivo e que não conta com uma metodologia 

estruturada, práticas e elementos identificados nessa pesquisa, a partir do estudo de caso de 

Glasgow, contribuem para que formuladores de políticas e gestores públicos possam considerá-

los explicitamente ao pensar os arranjos institucionais, processos e procedimentos voltados à 

agenda de adaptação. 

Recomendações específicas para três desses componentes, governança, justiça social e 

produção e disseminação de conhecimento, são trazidas mais abaixo, no entanto como diretriz 

mais geral, recomenda-se que processos de aprendizagem sejam acompanhados da intenção de 

revigorar a ação pública traçando dois caminhos como parte das estratégias de adaptação e 

resiliência: a criação ou fortalecimento de instâncias e canais permanentes de interação e 

comunicação entre governo, sociedade civil, academia e setor privado; e o deslocamento das 
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reuniões, oficinas e agentes governamentais para os territórios prioritários, em foco para redução 

de vulnerabilidades. O primeiro esforço pode envolver a reestruturação de espaços de instâncias 

participativas permanentes já existentes, como o COMCLIMA em Recife e o COMDEMA em 

Santos, buscando a representatividade equitativa dos setores envolvidos e envidando esforços para 

engajamento e participação efetiva das comunidades e organizações de base comunitária nessas 

instâncias. Entre esses esforços, destacam-se ações de engajamento que podem envolver, por 

exemplo eventos nas comunidades prioritárias para que fique claro o papel o funcionamento da 

instância, as decisões tomadas e como elas podem se refletir em intervenções nos territórios, além 

da realização de parte das reuniões desses conselhos e comissões nas próprias comunidades.  

Em relação aos canais de comunicação, é preciso considerar aqueles que chegam às 

comunidades, utilizando-se de diversos meios para uma comunicação efetiva com as partes 

envolvidas nessas instâncias, a exemplo de redes sociais, além de e-mails e publicação das atas 

das reuniões nos websites das prefeituras. Destaca-se a importância de que organizações de base 

comunitárias, como associações de moradores, sejam envolvidas como parceiras, atuando também 

como canais para que convites para reuniões e seus encaminhamentos cheguem aos cidadãos 

locais. Trata-se assim da descentralização e diversificação da comunicação e da participação em 

tais instâncias para que sejam capazes de abarcar efetivamente as realidades e interesses dessas 

comunidades e aproximar governo local e sociedade civil. Neste sentido, outra recomendação é 

que agentes de governo estejam presentes, para além das reuniões e eventos, nos territórios 

urbanos, como acontece com a Defesa Civil de Santos, e que tenham um canal instituído na 

governança de clima para que essas escutas às comunidades possam embasar a revisão da 

estratégia de adaptação e resiliência e a concepção de ações e intervenções nos territórios. 

O próprio deslocamento físico das instâncias de participação para as comunidades alimentará 

a percepção dos atores envolvidos a respeito de disponibilidade, acesso e qualidade de espaços 

para reunião e interação social nesses territórios, um elemento crucial para coesão social e ação 

pública, contra a corrente de estratégias individualistas e atomizadas de existência. Se na década 

de 1980 a atuação dos movimentos sociais mudou a lógica das políticas urbanas, traduzida, por 

exemplo, no Estatuto da Cidade e em políticas de habitação, esse processo retrocedeu com a lógica 

neoliberal que tomou conta do ordenamento territorial e dos fluxos nos territórios urbanos. Sem 

espaço para efetiva participação os atores sociais se retiram dos espaços públicos e qualquer 

processo pretenso de  fica restrito ao grupo reduzido de atores, quando acontece. Em Santos, por 

exemplo, a dificuldade de incluir a sociedade civil no processo de aprendizagem sobre adaptação 
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entre técnicos de governo e academia impulsionado pelo Projeto Metrópole, que culminou no 

Plano Municipal de Adaptação à Mudança do Clima, é latente. Outro expoente do enfraquecimento 

da ação pública é a dificuldade em implementar a gestão orçamentária participativa, um dos 

instrumentos do Plano Diretor; as audiências públicas contam com participação insipiente da 

sociedade civil, seja pela falta de capacidades instaladas no governo para realizá-las, seja pela falta 

de cultura de participação derivada do esvaziamento da ação pública nos territórios urbanos.  

Diante da cooptação de lideranças assumidas como comunitárias e do poder econômico e 

político concentrado em setores empresariais, como o de habitação, que tem capacidade para 

influenciar incisivamente os instrumentos de planejamento urbano e a paisagem, por vezes a 

despeito desses instrumentos, é fundamental o reequilíbrio de forças de baixo para cima; isso é 

alimentando o exercício político descentralizado nas comunidades e bairros como base elementar 

para que as políticas e seus instrumentos sejam aderentes a e atualizadas a partir das dinâmicas 

sociais e ambientais latentes. O ciclo de políticas urbanas de adaptação precisa ser pensado a partir 

desse contexto, o que implica, além do deslocamento de instâncias participativas para os 

territórios, a facilitação precisa das interações.  

A facilitação de reuniões costuma receber pouca atenção e não ter recursos atribuídos para 

que uma terceira parte, sem interesses implicados, desempenhe esse papel. No entanto, é um 

elemento tão sutil quanto crucial para que as diversas partes representadas possam ter voz e 

efetivamente influenciar o debate e os encaminhamentos práticos. Recomenda-se que esse papel 

seja desempenhado por profissionais com experiência, não implicados no processo e a partir da 

diretriz de facilitar não a criação de consensos, mas a emergência das diversas realidades, a clareza 

de entendimento sobre os diferentes interesses e pontos de disputa entre partes igualmente 

legítimas. É evidente que esses pontos existem e, ao invés de serem vistos como entraves ao 

consenso e encaminhamento de recomendações ou decisões, devem ser entendidos como o motor 

para a negociação dos melhores cenários possíveis a serem construídos coletivamente. A 

facilitação dessas interações, em reuniões e oficinas, não é trivial ao requerer como preparação o 

entendimento das bases das relações postas, historicamente estabelecidas entre as partes, e a 

percepção sobre como elas se manifestam na comunicação, oral e não-oral, nas interações para 

que intervenções sejam feitas no sentido de promover manifestações das partes subjugadas nas 

relações de poder em voga no sistema sociotécnico. Importa ainda que os interesses privados e 

econômicos também sejam trazidos explicitamente à baila, reconhecidos como ativos que são no 

bojo no exercício político, e que a linguagem econômico-financeira possa ser reconhecida, diante 
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da diversidade a ser representada nessas instâncias, como uma das linguagens correntes e válidas, 

mas não como ‘a linguagem’ na qual as demais devam ser traduzidas. Portanto, a facilitação é um 

fator fundamental para que relações horizontais possam aos poucos ser constituídas ao menos nas 

instâncias que se pretendem participativas.   

Sabendo que visões podem ser inconciliáveis, faz parte do papel dos governos municipais se 

colocar como parte atuante nas arenas participativas, mas também fazer uso de instrumentos de 

política pública e regulações para garantir que a redução das vulnerabilidades nos territórios seja 

priorizada diante de conflitos de interesses. Instrumentos preconizando o direito à cidade, por 

exemplo, já existem e carecem de implementação, a qual pode ser impulsionada pela pressão 

social, caso comunidades sejam fortalecidas e conheçam seus direitos, por meio da ação pública e 

do engajamento com o exercício político nos territórios. Na cidade de Santos a especulação 

imobiliária segue aumentando o valor comercial da terra e na área insular, levando a realocação 

de populações locais para outras áreas da região metropolitana e ao adensamento populacional em 

áreas de risco, no caso das famílias de baixa de renda, seja em encostas de morro, seja em áreas 

alagáveis.  

Importa também que a participação do setor privado nas instâncias participativas seja 

assegurada, para que seus interesses sejam explicitados nas arenas de negociação. Para tanto é 

possível se utilizar de instrumentos que regulam acordos comerciais, temos de concessão e 

parcerias público-privadas, além da inserção de outras partes para no desenho e no 

acompanhamento desses acordos. Em santos, embora a pressão imobiliária tenha logrado a 

mudança, mesmo que por tempo determinado, do Gabarito urbano da região da orla da praia, 

abrindo espaço para a construção de edifícios mais altos que o limite antes estipulado, o setor não 

é atuante nas instâncias participativas, como o CONDEMA.   

Uma iniciativa em Glasgow que pode servir de inspiração é a instituição do Community 

Benefit (CB) na Política de Aquisições Públicas, realizada em 2008, a fim de pautar as contratações 

das maiores obras de infraestrutura envolvidas nos Commonwealth Games, depois estendido a 

todas as contratações públicas na cidade. Com o objetivo de potencializar os benefícios 

relacionados à regeneração urbana, para comunidades em situações de vulnerabilidade, a partir 

dos investimentos públicos em infraestrutura, o CB abarca diretrizes para três grandes eixos: 

treinamento e recrutamento para residentes das comunidades desempregados por um longo 

período e com baixo nível escolar; o anúncio de oportunidades de trabalho relacionados às obras 

primeiro nas comunidades envolvidas; e o apoio ao desenvolvimento de negócios sociais também 
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nas comunidades. Para a implementação das cláusulas do CB foram formados comitês compostos 

por representantes do governo local, das comunidades e do setor privado com a função de trabalhar 

junto com as empresas contratadas e subcontratadas a fim de priorizar a geração de trabalho e 

renda nas comunidades. (Glasgow City Council, s.d.) 

Por fim, é evidente que as relações de poder seguirão operação por tantos outros canais fora 

das instâncias participativas, mesmo que essas contem com representação equitativa e facilitação 

de terceira parte; portanto, é também fundamental que essas instâncias estejam inseridas em 

arranjos transparentes de governança que as conectem, caso não deliberativas, às esferas de tomada 

de decisão. No mais, os registros das posições explicitadas e dos encaminhamentos dessas reuniões 

devem ser não apenas públicos, mas amplamente comunicados às partes interessadas.  

4. Constituir arranjos e procedimentos de governança multinível e multiescala, que 

articulem comunidades de prática e incluam os territórios.  

A governança para adaptação à mudança do clima deve envolver os três níveis de governo e 

organizações que atuam em diversas escalas, regionais, da cidade, dos distritos, bairros e 

comunidades. É preciso considerar então não apenas como as políticas e instrumentos se integram 

e como as decisões são tomadas de forma articulada e participativa, mas também como a produção 

de conhecimento e a circulação de informações e aprendizados fluem entre os arranjos e instâncias 

para que se alcance a visão mais integral possível sobre os problemas complexos que derivam da 

incidência dos eventos climáticos sobre sistemas sociotécnicos urbanos vulneráveis, bem como 

sobre as implicações de cada opção de medidas considerando as incertezas inerentes ao clima e 

aos próprios sistemas.  

 Assim, embora a institucionalização da agenda seja necessária para reduzir a descontinuidade 

entre os ciclos de governo, recomenda-se a partir da perspectiva da  e da experiência de Glasgow, 

que sejam combinados às instâncias formais espaços informais de produção de conhecimento, 

troca de experiências e experimentação de soluções com possibilidade de influenciar o processo 

político. Entre os arranjos formais podem ser estabelecidas parcerias entre órgãos dos governos 

estaduais e municipais, empresas e organizações da sociedade civil que atuam em gestão da água, 

drenagem e saneamento, com o objetivo de coordenação e otimização de esforços com base nas 

sinergias e complementariedades, tanto de recursos quanto de mandatos em atuação em escalas 

regional e local. Parcerias essas que demandam um papel de coordenação estabelecido, seja em 

caráter rotativo entre as organizações envolvidas, seja a partir da contratação de um profissional 
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para essa função, como acontecem respectivamente nas inciativas MGSDP 99  e CRC 100  em 

Glasgow. A importância desse papel é ressaltada pela experiência de drenagem urbana em Santos, 

por exemplo: três secretarias e a Defesa Civil atuam na operação do sistema sem que nenhuma das 

partes tenha o a responsabilidade da gestão, o que resulta em informações e decisões desarticuladas 

e a oportunidade não explorada de alcançar uma visão mais ampla sobre essa questão complexa 

que é a drenagem na cidade.  

No nível dos distritos, bairros e comunidades, fluxos de interações e de trocas de informações 

relacionadas a fatores de vulnerabilidade podem ser criados entre prefeituras, defesa civil, 

subprefeituras e organizações da sociedade civil com atuação local tanto de cima para baixo - por 

exemplo, utilizando-se dos boletins gerados pelo Cemaden que chegam aos municípios, a partir 

dos quais, de forma articulada ao Plano de Contingência para Ressacas e Inundações estão sendo 

desenhados boletins direcionados à sociedade civil em Santos -, quanto de baixo para cima a partir 

do desenho de processos de monitoramento descentralizados, os quais podem envolver até mesmo 

os moradores dos bairros e comunidades com base na ciência cidadã.  

 Os espaços informais podem se configurar por meio de uma agenda de eventos sobre o tema 

a serem realizados em diferentes áreas da cidade com certa frequência e reconhecendo os núcleos 

que já reúnem moradores locais, sejam eles criados projetos e iniciativas em curso nos territórios, 

sejam espaços de convivência e lazer comunitários, e criando um canal para que contribuições e 

demandas que emergem dessas interações cheguem às instâncias formais de participação e tomada 

de decisão. Arranjos descentralizados de governança contribuem para que novas lideranças 

possam despontar e ser reconhecidas, reduzindo a dependência de engajamento político pessoal 

para que a agenda avance, bem como para garantir a diversidade de realidades e visões 

consideradas nos esforços de adaptação e resiliência. Uma estrutura de governança instituída, 

descentralizada, porém com fluxos estabelecidos e processos transparentes contribui ainda para 

que novos atores possam se inserir nos arranjos, conferido dinamismo à agenda, e para que 

financiadores, como agências internacionais, também possam adentrar o sistema, apoiando 

projetos e ações com risco reduzido de direcionarem completamente os esforços a partir de seus 

objetivos e agendas próprias.  

 
99 Mais informações sobre funcionamento dessa Parceria dedicada à gestão da drenagem na região metropolitana de 
Glasgow podem ser encontradas no website da MGSDP: https://www.mgsdp.org/. Acesso em 05/12/2021. A Parceria foi 
apresentada também antes neste trabalho. 
100 Mais informações sobre funcionamento da iniciativa Climate Ready Clyde dedicada ao fortalecimento de resiliência 
na região da cidade de Glasgow podem ser encontradas no website da MGSDP: http://climatereadyclyde.org.uk/. Acesso 
em 05/12/2021. A CRC foi apresentada em maiores detalhes também antes neste trabalho. 
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 Recomenda-se também que uma secretaria do governo municipal tenha o mandato de 

coordenação dos processos e fluxos desenhados entre instâncias e arranjos compreendidos na 

estrutura de governança e com o papel de articulador interno, entre secretarias e órgãos de governo. 

Esse papel é especialmente relevante no contexto das médias e grandes cidades brasileiras em que 

a interação entre secretarias é insuficiente, como já antes mencionado. Ainda, ter uma secretaria 

com o mandato sobre adaptação justifica-se também pela possibilidade de concentrar os recursos 

fundamentais para as ações de adaptação e resiliência, mesmo que planejadas em conjunto com 

outras secretarias e unidades, em uma Lei Orçamentária Anual.  

Tanto a experiência de Recife quanto a de Santos mostram que essa articulação é muito 

facilitada pelo engajamento de uma liderança política, mas no dia a dia é realizada pelo corpo 

técnico uma vez que possua conhecimento e competências necessários. A composição de equipes 

multidisciplinares e com experiências prévias em diferentes secretarias é um ativo importante para 

que esse papel possa ser efetivamente desempenhado. No caso de Glasgow, a Unidade de 

Resiliência, criada no Glasgow City Council, exerce tal papel e não apenas como resultado dele, 

mas também, outras unidades atuam garantindo que a lente climática e a perspectiva da resiliência 

sejam aplicadas nos projetos de regeneração e intervenções ao largo da cidade.  

 As características das comunidades de prática podem ser aplicadas no desenho tanto de 

projetos específicos, como o projeto de AbE promovido por meio do ProAdapta na comunidade 

de Monte Serrat em Santo, quanto para arquitetar instâncias participativas perenes de governança. 

Além da diversidade de realidades a serem representadas equitativamente, essas comunidades 

demandam relações horizontais, em que os atores se enxergam como pares, o que pode ser 

promovido por meio da já discutida facilitação por terceira parte, integração de conhecimento 

técnico-científico em formato e linguagem acessíveis e aplicáveis pelos atores envolvidos e 

conhecimento empírico a partir das experiências prévias e da prática relacionadas às questões em 

foco por parte dos mesmos atores. Somam-se a essas características interações frequentes ao longo 

de um período significativo para que relações de confiança possam ser erigidas. Assim, embora 

comunidades de prática possam ser formadas em projetos pontuais é interessante que elas possam 

seguir em operação após o término dos projetos, incorporadas na estrutura de governança 

permanente ou desembocando em redes e coalizações formais. Em Glasgow, o projeto Adaptation 

Scotland, financiado pelo governo escocês, originou a iniciativa CRC, que funciona como uma 

comunidade de prática entre órgãos e agências dos governos nacional e local, academia, 

organizações da sociedade civil e empresas. Considerando que o financiamento público para a 
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CRC tem prazo, um modelo de cofinanciamento entre as organizações participantes estava em 

concepção em 2019.  

 Para que processos de  abrangentes, que abarquem níveis de governo, escalas e setores, 

promovendo capacidade adaptativa distribuída por todo o sistema, são de suma importância as 

conexões entre comunidades de prática. Nesse sentido, recomenda-se que ao se pensar estruturas 

e arranjos de governança para adaptação sejam identificados organizações, pessoas, documentos 

e procedimentos que possam desempenhar o papel de boundary ou bridge organisations. Tais 

atores humanos e não-humanos podem já atuar em temas relacionados a adaptação ou em outras a 

agendas públicas difundindo conhecimento, integrando grupos, comitês, conselhos e projetos, ou 

podem ser trazidos para desempenhar esse papel para adaptação. Em Glasgow, organizações de 

base comunitária, como a Friends of Possilpark, a organização do terceiro setor, Sniffer, com 

atuação nacional, e órgãos e agências dos governos nacional e local, como a Scottish Canals e as 

unidades de regeneração e gestão da água exercem essa função, inclusive traduzindo dados e 

informações técnicas para diferentes grupos. No contexto brasileiro, universidades e institutos de 

pesquisa, Defesa Civil e organizações do terceiro setor atuantes no tema, e mesmo organizações 

de base comunitária, se fortalecidas, podem contribuir para essas conexões, além de plataformas 

online para compartilhamento de conhecimento, dados e experiências em mudança do clima, que 

vêm despontando no Brasil101.  

 Por fim, ainda em relação à governança para adaptação, recomenda-se que o planejamento e 

a formulação dos instrumentos sejam inseridos em arranjos participativos, com as características 

de comunidades de prática para que eles tenham suas chances de implementação efetiva 

aumentada, considerando os conhecimentos complementares, realidades e visões diversas 

representadas, e a formação de um grupo que pode seguir engajado e atuante nas fases de 

implementação, monitoramento e revisão das políticas e instrumentos. Também porque relações 

de confiança, a reaproximação entre setor público e comunidades e cultura de participação, três 

barreiras a um processo abrangente de  no caso de Glasgow, demandam tempo de interação e 

convivência e podem assim, ser nutridas ao longo do ciclo de políticas públicas. Os arranjos 

participativos, representativos e diversos ganham ainda mais relevância diante de descasamentos 

entre planos e leis que os instituem, como é o caso do Plano Diretor de Santos, que traz um 

componente de adaptação não refletido nas leis que o consolidam.  

 
101 Como exemplos, em nível nacional apresentam-se as plataformas AdaptaClima (MMA), AdaptaBrasil e Projeções 
Climáticas (INPE/MCTI). 
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5. Incorporar explicitamente os aspectos de justiça procedimental, distributiva e 

epistemológica nos processos e instâncias de tomada de decisão. 

Políticas de clima podem acentuar as desigualdades socioeconômicas ou falhar no propósito 

de atuar sobre fatores de vulnerabilidade, portanto em promover resiliência sistêmica no longo 

prazo, caso o aspecto de justiça não seja pragmaticamente considerado nos instrumentos e ações. 

Discutida no âmbito da geopolítica com base nas responsabilidades históricas sobre a mudança do 

clima e desiguais impactos sofridos e capacidades de adaptação entre países e regiões, em nível 

local a justiça climática precisa ser pensada à luz dos territórios, de suas dinâmicas 

socioeconômicas e culturais e das relações de poder vigentes. Especialmente em cidades 

intrinsecamente marcadas por desiguais acessos a serviços públicos, infraestrutura urbana, espaços 

verdes e à realização dos direitos constitucionais, a justiça climática se traduz em justiça social e 

precisa ser pensada a partir da compreensão em profundidade dos territórios urbanos, que combine 

dados socioeconômicos e climáticos de fontes secundárias a informações levantadas junto às 

pessoas e organizações que vivem, transitam e atuam nas localidades. A condução de diagnósticos 

participativos, já antes recomendados, é um caminho promissor por, junto ao levantamento de 

informações, experiências e percepções, potencialmente inaugurar uma via para engajamento e 

participação ao longo das etapas seguintes de formulação, implementação e monitoramento das 

estratégias e planos de adaptação. 

A partir da compreensão do território e dos fatores de vulnerabilidade mais relevantes, 

recomenda-se revisitar as políticas e instrumentos que se relacionam a esses fatores, seja como 

objeto principal, seja por meio de objetivos específicos ou dos meios para implementação. Assim, 

os instrumentos voltados a adaptação e resiliência podem partir do que já posto, considerando o 

que está em implementação e as barreiras que se impõem para a realização do que ainda não saiu 

do papel, e buscar uma relação de convergência em relação a esses outros instrumentos e ações. 

Isso é importante porque a convergência de políticas públicas é um facilitador para a integração 

horizontal entre setores e secretarias e para o alinhamento vertical, com os demais níveis de 

governo, como mostra a experiência de Glasgow. Integração e alinhamento fundamentais para que 

os governos locais possam lidar com questões estruturais e complexas que se configuram as raízes 

dos fatores de vulnerabilidade nas cidades brasileiras, como saneamento, drenagem, coleta de lixo 

habitação e mobilidade.   

Empreendidos esses dois movimentos, em direção à compreensão dos territórios e das 

políticas e instrumentos relacionados, a noção de justiça pode ser desdobrada em três perspectivas 
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aplicadas à formulação dos instrumentos em si, da estrutura de governança e dos processos 

participativos, de comunicação e de produção e gestão do conhecimento contidos em seus arranjos 

e instâncias, são elas as perspectivas de justiça epistemológica, procedimental e distributiva.  A 

primeira diz respeito à inclusão das diferentes realidades e visões presentes nos territórios, setores 

e organizações relevantes para e interessados na agenda de adaptação e resiliência; a segunda, 

relativa à justiça procedimental, refere-se às oportunidades e capacidades com as quais cada parte 

envolvida conta para efetivamente influenciar os processos e tomadas de decisão referentes ao 

conteúdo dos instrumentos, seus objetivos e meios de implementação, bem como as ações e 

investimentos previstos e realizados; e a justiça distributiva volta-se à distribuição dos custos e 

benefícios implicados e gerados pelas medidas de adaptação, considerando também as relações de 

trade-off, isso é as perdas ou incômodos gerados por intervenções e investimentos para alguma 

das partes, mesmo que benéfica para tantas outras.   

A justiça epistemológica parte da já mencionada compreensão dos territórios e requer que os 

grupos sociais e organizações neles presentes estejam representados, tenham voz no planejamento 

dos instrumentos, de forma equitativa entre si e em relação às demais partes envolvidas – 

secretarias e órgãos de governo, organizações da sociedade civil envolvidas na agenda, com 

atuação em escalas da cidade, estadual, nacional, academia e empresas. A noção de equidade na 

representação não parte apenas do agrupamento por setor, áreas de atuação, perfil socioeconômico 

ou papel a ser desempenhado na agenda de adaptação, mas deve buscar refletir as experiências em 

relação ao território, derivado dos modos de vida, e aos impactos passados e presente e riscos 

futuros relacionados a eventos climáticos. Ainda, é importante que a representação dos grupos 

sociais vá além ‘dos mesmos de sempre’, por meio de esforços de engajamento não apenas das 

lideranças protocolares, que já atuam em comitês e comissões, mas também de cidadãos, outras 

possíveis lideranças comunitárias, tarefa para qual as organizações de base comunitária atuantes 

nos territórios se apresentam como canal. Além disso, múltiplas ações de engajamento podem ser 

empreendidas nos bairros e comunidades; na experiência de Glasgow, intervenções artísticas 

contribuem para ultrapassar barreiras de linguagem, do conhecimento técnico-científico, e para 

encorajar a participação. 

Para que a justiça epistemológica se traduza em justiça procedimental, é necessário que o 

engajamento dos diversos grupos sociais, setores e organizações nos processo de planejamento 

dos instrumentos e ações se traduza em participação ativa e efetiva, isso é que contem com 

capacidade para participar – tempo, recursos para deslocamento, compreensão sobre o que está em 
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discussão –, que encontrem oportunidades reais para colocar suas realidades e visões nos debates 

coletivos, e que elas influenciem de fato as decisões. Para tanto, cabe realizar reuniões e oficinas, 

sempre que possível nos bairros e comunidades, como antes proposto, fora do horário comercial, 

contar com uma facilitação de terceira parte, com experiência e preparação para provocar a 

suspensão das relações de poder, e investir esforços na criação de uma base de conhecimento 

compartilhada que integre conhecimento técnico-científico, tradicional-empírico e considere 

percepções, sentimentos e experiências relacionados às questões em foco. O registro desses 

eventos coletivos, das posições e dos encaminhamentos e sua ampla comunicação para as partes 

envolvidas, na sequência, é fundamental para garantir a transparência do processo e para que 

possam ser consideradas em tomadas de decisão em outras instâncias. Caso não enxerguem que 

suas contribuições alcançam as tomadas de decisão, os atores tendem a se retirar do processo 

participativo, o que é especialmente crítico no contexto da fraca cultura de participação e 

resistências históricas erigidas em relação ao exercício político.  

A distribuição dos benefícios derivados das intervenções, ações e investimentos abarca os 

impactos e riscos mitigados, o acesso a equipamentos e serviços públicos melhorados ou 

inaugurados e como possíveis mudanças nas dinâmicas territoriais afetam os grupos sociais por 

meio de novas oportunidades e possibilidades de existência e de interação nos bairros e 

comunidades, ou por restringi-las. O direcionamento de que os benefícios tangíveis e intangíveis 

alcancem principalmente os grupos e organizações em situações mais críticas de vulnerabilidade 

demanda análises que vão além dos aspectos físicos, alcançando os modos de vida e percepções, 

considerando que estratégias de adaptação e resiliência se voltam não apenas à redução de riscos 

iminentes, mas também ao fortalecimento e distribuição de CA no sistema sociotécnico urbano. 

Nesse sentido, importa tanto a intervenção física em si, quanto a maneira pela qual elas são 

concebidas, desenhadas e implementadas. No bairro de Toryglen, em Glasgow, uma área alagável 

que cumpre a função de evitar inundações é vista com restrições por parte dos moradores locais, 

pelo aspecto pouco atraente e pela falta de clareza sobre seu funcionamento; em Barrowfield, 

características planejadas para os espaços e infraestrutura verde caíram por terra diante de 

interesses e resistência dos grupos sociais locais, ao mesmo tempo em que a participação e 

influência sobre tais características resultou no fortalecimento da coesão social local e do 

sentimento de pertencimento e de comunidade, fundamental para capacidade adaptativa.  

Pelas perspectivas da justiça epistemológica, procedimental e distributiva acompanhadas da 

análise da estrutura de ativos-oportunidades ganham destaque as intervenções não-infraestruturais, 
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que tendem a ganhar menos atenção nas políticas de clima. Nesse sentido, as questões de bem-

estar e saúde, conectividade das áreas urbanas e de uso do espaço público para lazer e interação 

social ganharam posição central no programa de adaptação escocês e na estratégia de resiliência 

de Glasgow, ressaltando a importância das SbN, sobre as quais se volta a recomendação 8 mais 

adiante.  

Considerar as perspectivas de justiça no desenho dos planos e estratégias de adaptação 

propicia ainda que os objetivos e metas trazidos por financiadores externos ao sistema 

sociotécnicos sejam avaliados e negociados à luz dos interesses e necessidades locais, 

especialmente quando o inseridos em processos participativos representativos e efetivos e que 

contam, assim, com legitimidade e estofo a partir do de entendimentos compartilhados e de 

cenários e prioridades coletivamente negociados. Para que os aspectos de justiça possam seguir 

pautando a ação política ao longo da implementação e revisão dos planos e estratégias, reforça-se  

a recomendação de que um processo sistemático, continuado e participativo de monitoramento e 

avaliação seja erigido e inclua indicadores sobre a representatividade dos grupos sociais 

envolvidos, efetividade dos processos participativos, redução de fatores de vulnerabilidade e 

fortalecimento de CA. Dessa forma, mudanças nas realidades e dinâmicas presentes nos territórios, 

bem como lacunas de representatividade, participação e resultados inesperados ou não alcançados 

das intervenções podem desembocar em mudanças nos instrumentos, procedimentos e arranjos de 

governança.  

6. Desenhar instâncias e fluxos por meio dos quais conhecimentos empírico e científico 

possam ser integrados, e igualmente valorizados. 

O conhecimento é ao mesmo tempo a base e o alvo de processos de  e de políticas públicas 

integrais, isso é, aderentes às realidades locais e pautadas em cenários negociados coletivamente 

considerando as transformações necessárias nas paisagens, infraestruturas e equipamentos urbanos 

em prol de ativos e oportunidades para o desenvolvimento local. Assim, os ciclos de políticas de 

adaptação podem ser pensados como ciclos de acesso, tradução, coprodução e disseminação de 

conhecimento, com base na produção científica e nas experiências vividas. Ao mesmo tempo em 

que parte de dados e informações científicos, de conhecimento gerado pela academia e institutos 

de pesquisa, para que decisões sejam baseadas no melhor disponível da ciência, os planejamento, 

implementação, monitoramento e revisão dos instrumentos, programas e projetos de adaptação e 

resiliência devem ter como meta-objetivo a democratizar o acesso e o uso do arcabouço técnico-
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científico e confrontá-lo, integrá-lo e atualizá-lo à luz do conhecimento empírico, experiencial e 

sensível, presentes nos territórios urbanos. 

Para tanto, recomenda-se incorporar os seguintes componentes aos arranjos institucionais para 

adaptação e resiliência, a serem previstos nos planos e estratégias de adaptação, PPA e LOA:   

• Comissões multidisciplinares e intersetoriais, unindo representantes da academia e 

especialistas de diferentes áreas do conhecimento, governos, sociedade civil e empresas, 

como é a proposta do COMCLIMA, em Recife. Essas comissões têm a dupla função de 

apoiar o planejamento, implementação e monitoramento dos instrumentos de política pública 

aportando conhecimento científico e empírico, e de irradiar esse conhecimento entre os 

participantes e em suas esferas de atuação. Em Santos foram formadas duas comissões 

paralelas para apoiar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Adaptação à 

Mudança do Clima: a Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima (CMMC) 

composta por representantes de secretarias, departamentos e órgãos de governo, e a 

Comissão Consultiva Acadêmica (CCA) formada por especialistas. Embora as reuniões das 

comissões sejam abertas, Santos enfrenta a dificuldade de engajamento da sociedade civil 

na agenda de mudança do clima como um todo e de constituir visões integradas sobre os 

territórios prioritários para a redução de vulnerabilidades.  

• Fluxos horizontais e verticais de informação e conhecimento, entre setores, níveis de 

governo e escalas, desenhados e inseridos na estrutura de governança, apoiando a circulação 

do conhecimento técnico-científico e também do tradicional-empírico em esforços para que 

este chegue às comissões consultivas e deliberativas. Junto aos fluxos, é preciso que esforços 

sejam investidos na valorização do conhecimento tradicional-empírico, tão relevante quanto 

o científico para que políticas e instrumentos sejam aderentes aos territórios e efetivos. Em 

Glasgow, apesar dos múltiplos fluxos de conhecimento criados na esfera dos órgãos e 

agências de governo, academia, institutos de pesquisa e terceiro setor, faltam rotas 

permanentes para troca de conhecimentos entre esses núcleos e comunidades e a 

sobrevalorização do conhecimento técnico se traduz em barreiras para a participação de 

grupos sociais e organizações de base comunitária. Os fluxos de circulação de informações 

e conhecimento precisam se encontrar em núcleos do sistema capazes de articulá-los, 

interpretá-los e aplicá-los à luz das situações problemáticas em foco; esses núcleos são as 

comunidades de prática, coalizões, parceiras, comissões e comitês. De toda maneira, tais 

fluxos multidirecionais demandarão mais do que os canais de comunicação já utilizados 
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pelas prefeituras e um envolvimento de mais órgãos e departamentos de governo do que os 

corriqueiramente atuantes na comunicação e gestão do conhecimento. A recomendação é 

para que toda secretaria, unidade e departamento envolvido na agenda de adaptação seja 

entendido como parte atuante na produção e circulação de conhecimento.   

• Capacitações com conteúdos técnicos relevantes para a adaptação nas cidades, mas também 

em competências e habilidades necessárias para a condução e atuação na agenda, como 

colaboração e pensamento sistêmico, a serem ofertadas às equipes de diferentes secretarias 

do governo municipal e aos parceiros, organizações e grupos de outros setores, diretamente 

envolvidos nos programas e projetos de adaptação e resiliência. Sessões formais são 

importantes para criação de uma base inicial de conhecimento compartilhado considerando 

que mesmo nas médias cidades brasileiras uma barreira para o envolvimento de secretarias 

e órgãos de governo no tema é a falta de entendimento sobre seu escopo, relações com outras 

agendas, de onde dados e informações de acesso público podem ser encontradas e como 

aplicá-las no ciclo de políticas públicas; o mesmo acontece entre empresas e organizações 

da sociedade civil. Essa base inicial pode potencializar a participação nas comunidades de 

prática e instâncias coletivas consultivas e deliberativas.  

• Fomento à experimentação no nível dos bairros e comunidades por meio do apoio a projetos 

locais e à implementação de projetos pilotos de soluções a serem testadas, melhoradas e 

replicadas ou escalas se funcionais. A experimentação é fundamental o conhecimento 

formal, tanto científico quanto empírico já sistematizado e assimilado, possa ser combinado 

ao informal, relacionado ao dia a dia das organizações e comunidades, e possa ser 

confrontado com as realidades dos territórios e, assim adaptado e expandido. Isso pode 

acontecer por meio do apoio, técnico e financeiro, a iniciativas empreendidas pela sociedade 

civil por meio de projetos e programas de governo, à formação de arranjos de governança 

locais multissetoriais capazes de conectar as iniciativas locais e de da criação de laboratórios 

urbanos, projetos que reúnem setores e atores diversos para a cocriação e experimentação de 

soluções para problemas locais complexos. Como exemplo, na zona norte de Glasgow a 

Canal Co-op, uma cooperativa formada por órgãos do governo local, organizações da 

sociedade civil e empresas com atuação local, tem como missão identificar, apoiar e conectar 

iniciativas em curso e planejadas nessa área da cidade, promovendo cursos e formações, 

criando pontes com programas de governo e potenciais financiadores e realizando eventos 

junto a startups e negócios sociais com foco em inovação. 
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• Inserção dos governos municipais em redes nacionais e internacionais de cidades e mudança 

do clima para fortalecimento de capacidades a partir da troca de conhecimentos e do acesso 

a experiências que podem disparar novas visões sobre problemas e a soluções ainda não 

pensadas. No caso de Glasgow, por meio do programa 100 Resilient Cities a cidade recebeu 

apoio para a elaboração da ORG passou a trocar experiências de outras cidades participantes, 

o que foi fundamental para a mudança de concepção do GCC sobre gestão da água e 

drenagem, combinando à antiga política de instalação de mais canos subterrâneos e mais 

largos a reabertura e renaturalização dos corpos hídricos. No percurso de Recife de 

institucionalização da agenda de adaptação um marco é a participação no projeto Urban-

LEDS, liderado por ICLEI e ONU-Habitat envolvendo dezenas de cidades ao redor do 

mundo na elaboração de estratégias de desenvolvimento de baixo carbono e resiliente, 

projetos piloto e modelos de financiamento para a implementação, bem como a atuação no 

Fórum CB27, gerido por Fundação Konrad Adenauer e ICLEI, que reúne as capitais 

brasileiras em uma rede de troca de experiências e soluções em torno de desafios 

socioambientais. Outras tantas redes e iniciativas internacionais estão abertas ao 

engajamento de cidades com foco no avanço na gestão pública de clima e temas 

relacionados, embora sejam acessíveis, com baixo ou sem custo de participação, é necessário 

investir tempo da equipe dos governos locais e o aproveitamento é maior quando mais de 

um representante, de diferentes secretarias, se envolve nas reuniões e discussões, o que é 

uma dificuldade mesmo para cidades médias, que lidam com quadros técnicos reduzidos. O 

estudo dos processos de  em curso em Glasgow evidenciou, ainda, que a existência de 

estruturas de governança em funcionamento, abarcando comunidades de práticas e boundary 

organisations em operação, aumenta as chances de incorporação e disseminação no sistema 

socioténico dos aprendizados, experiências e soluções acessados e construídos em redes e 

projetos internacionais.  

• Base aberta de sistematização e compartilhamento de conhecimento, que pode assumir um 

formato simples, de uma página online, ou de uma plataforma interativa, mas que concentre 

a gestão do conhecimento do processo amplo e distribuído de formulação, implementação e 

monitoramento de estratégias, planos, programas e projetos de adaptação e resiliência. A 

gestão do conhecimento e sua sistematização em linguagem e formato acessíveis a diferentes 

públicos é crucial para a democratização da informação, do processo de aprendizagem e da 

agenda de mudança do clima, bem como para a redução das desigualdades de CA no sistema. 
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Embora envolva desafios metodológicos e gerenciais, quanto mais integrada a outras 

plataformas de informação e conhecimento, melhor, aumentando o potencial de uso por 

diferentes secretarias, departamentos e setores. Outro passo desafiador, mas com grande 

contribuição para que se avance na construção de um conhecimento abrangente, integrador 

e transdisciplinar é o desenvolvimento de processos de ciência cidadã, em que dados 

coletados e informações produzidas por cidadãos e organizações locais são incorporados aos 

fluxos de gestão do conhecimento para adaptação e resiliência. Experiências nesse sentido 

podem ser encontradas no Brasil, mesmo que em pequena escala; o projeto Ciência na 

Escola, por exemplo, reúne Cemaden, Unifesp, Defesas Civis e entidades de educação, com 

recursos de CNPq e MCTI, para a implantação de um sistema de observação e prevenção de 

risco de deslizamentos ancorado na comunidade escolar em Santos e Cubatão como base 

para a criação de conhecimento multidisciplinar distribuído sobre o tema. Isso por meio da 

instalação de equipamentos, preparação e engajamento de estudantes do ensino médio de 

escolas públicas localizadas em encostas, trabalho junto com professores para 

estabelecimentos das conexões com as matérias curriculares relacionadas, e do uso de um 

aplicativo para registro de dados.  

• Oportunidades para a troca de conhecimentos e experiências entre comunidades, por 

exemplo por meio de projetos que abarcam mais de uma comunidade em abordagens 

territoriais - como é o caso do projeto de regeneração urbana na zona norte de Glasgow, por 

exemplo - e da promoção de encontros entre representantes de comunidades das áreas 

prioritárias para redução de vulnerabilidades e mitigação de riscos. Tais encontros podem 

ser, inclusive, eventos socioculturais informais em que interações sejam encorajadas, em 

especial na fase de implementação dos planos e estratégias, e, no limite, podem desembocar 

na criação de redes intercomunitárias que sirvam de apoio a articulações em prol de 

interesses comuns, aumentando o poder de influência das comunidades nos processos de 

política pública e fortalecendo o conhecimento tradicional-empírico. As oportunidades de 

interações entre comunidades são fomentadas também pela conectividade física entre elas, 

por meio de ciclovias, trilhas e redes e espaços verdes. Em Glasgow, a Reserva Natural 

Claypits, na zona norte da cidade, passou a funcionar como um hub integrador das 

comunidades do entorno e as trilhas desenhadas junto a moradores e organizações locais 

conectam comunidades ao redor do Seven Lochs Park, possibilitando que moradores de 

diferentes comunidades participe de eventos realizados pela organização Glenboig 



  

 

463 

 

Develpment Trust e que demandas comuns fossem identificadas e passassem a ser levadas 

aos canais de comunicação e participação junto ao governo local. 

Esses são exemplos de medidas e esforços com potencial para contribuir para movimentos 

cruciais a serem promovidos em relação à produção e circulação de conhecimento, como pilar 

para a  para adaptação e resiliência: a quebra dos silos entre disciplinas e áreas de conhecimento, 

integrando e transformando-as a partir dos problemas complexos urbanos; a superação de 

barreiras técnicas para a participação, com a tradução de termos e conceitos à luz da articulação 

com as realidades dos territórios e a valorização do conhecimento tradicional-empírico; e a 

mudança na tônica das relações entre governos locais e comunidades, da expectativa de aceitação 

de ações e projetos levados pelo setor público e seus parceiros técnicos aos territórios com 

respaldo na ciência para a identificação e o desenho das ações prioritárias ancorados em 

conhecimentos científico e empírico integrados e aplicados às realidades locais. A perspectiva 

sobre o conhecimento válido e legítimo para embasar políticas públicas revela também a posição 

em que a participação comunitária e cidadã ocupa na gestão pública: a sobrevalorização do 

conhecimento técnico-científico, a ponto de solapar o conhecimento empírico, experiencial e 

sensível, reduz o papel da participação à legitimação e redução de possíveis resistências frente 

aos programas de governo e decisões tomadas a priori ou à revelia de processos participativos, 

estes muitas vezes pró-forma. 

Enquanto se avança na criação de bases científicas multidisciplinares para apoio à gestão 

pública em clima nas cidades brasileiras, o que é um movimento fundamental para que políticas 

e instrumentos consistentes sejam elaborados e implementados, movimentos mais tímidos se dão 

em relação a criação de fluxos de comunicação e conhecimento das comunidades para os órgãos 

de governo e entre setores. O baixo nível de compreensão da sociedade sobre as questões de 

clima ainda é uma realidade no Brasil, especialmente no que concerne à agenda de adaptação e 

resiliência, o que reafirma a importância de processos abrangentes, multifocais e interligados, de 

. O projeto Metrópole, no qual a cidade de Santos foi envolvida, deu início a um processo de 

aprendizagem a partir da produção de conhecimento científico e culminou no entendimento sobre 

a importância de fluxos complementares, de baixo para cima, das comunidades e sociedade civil 

em direção a governo e academia. Nesse sentido, o projeto buscou envolver, além de diferentes 

secretarias, os diversos setores e grupos sociais, com destaque, por exemplo, aos quiosqueiros 

que movimentam blocos de areia e vivem cotidianamente a dinâmica social e ambiental nas 

praias. Foram formados grupos intersetoriais para a discussão dos achados do projeto e desenho 
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de opções de medidas a serem empreendidas considerando a intensificação e aumento da 

frequência de ressacas e da erosão costeira; os resultados foram então apresentados pelos grupos 

no COMDEMA e embasaram o Plano Municipal de Adaptação à Mudança do Clima. Para que 

tal processo flua, no entanto, é preciso envolver todas as instâncias e órgãos responsáveis pela 

tradução e aprovação das demandas e necessidades da sociedade nos instrumentos de políticas 

públicas, incluindo o poder legislativo, por exemplo, nos processos de aprendizagem a serem 

erigidos, pautados em estruturas de governança multissetorial, multinível e multiescala, e 

alimentados continuamente, a partir também de projetos pontuais, que como o Metrópole 

originam e impulsionam a , mas indo além deles.   

 
 

7. Considerar soluções baseadas na natureza (SbN) entre as opções para adaptação a 

partir da perspectiva de desenvolvimento territorial nos processos e instâncias 

participativos. 

A falta de conhecimento e experiência nos setores públicos e privados sobre SbN é uma das 

principais barreiras à combinação de infraestrutura verde e azul (IVA) a medidas tradicionais, de 

infraestrutura cinza, para lidar com problemas urbanos acentuados pela mudança do clima. As 

recomendações tecidas antes, relacionadas a  são importantes, portanto, para que soluções de 

menor custo e com múltiplos benefícios possam ser consideradas e incorporadas aos 

instrumentos de adaptação e resiliência e agendas relacionadas, entre as quais se destacam 

drenagem, saúde, habitação e mobilidade ativa. A atuação do governo de Glasgow em redes e 

projetos regionais e internacionais e a criação de coalizões, como a Glasgow and Clyde Valley 

Green Network (GCVGN) formada por governos locais da região, pela autoridade de 

planejamento regional (Clydeplan) 102 e pela agência nacional de meio ambiente (SEPA), foram 

cruciais para que SbN passassem a ser considerada nas estratégias públicas e projetos de 

regeneração urbana.  

Esses dois movimentos contribuem também para a superação da barreira cultural que se 

apresenta tanto na gestão pública quanto privada relacionada à preferência por soluções já 

conhecidas e que, portanto, são consideradas menos arriscadas. No entanto, frente a cenários 

mais incertos, a perspectiva da gestão de riscos precisa ser combinada à de fortalecimento de 

resiliência, em relação à qual SbN são mais promissoras. Medidas de drenagem urbana 

 
102 Mais informações sobre a atuação dessa coalizão podem ser encontradas em: https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/. 
Acesso em 08/12/2020.  
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respaldadas na elevação do nível de edificações e avenidas, construção de galerias e canais 

marcam a gestão urbana típica do século XIX, e marcam o esgotamento de um modelo dada sua 

efetividade limitada diante da mudança do regime de chuvas e da crescente impermeabilização 

das cidades. SbN podem se aplicar tanto às áreas de declive quanto nas partes baixas e planas das 

cidades brasileiras para reduzir a velocidade e a quantidade de água que chega às partes baixas, 

bem como para aumentar a capacidade de absorção do solo e de escoamento dos corpos hídricos. 

No mais, barreiras físicas ao aumento no nível do mar e a ressacas têm se mostrado com efeito 

limitado ou até com impactos colaterais negativos, como é o caso da balaústra instalada na Ponta 

da Praia, em Santos, que repercutiu no aumento da erosão praial.  

A partir da perspectiva de fortalecimento de CA e de resiliência sistêmicas, espaços verdes 

podem funcionar como hubs comunitários, encorajar o uso e o engajamento com o espaço 

público, interações sociais e o senso de pertencimento, alimentando a ação pública, como 

ilustram as experiências de Barrowfield Park e da Reserva Natural Claypits em Glasgow. 

Espaços verdes conectados por corredores ecológicos podem servir para a conexão entre 

comunidades, além dos benefícios ecológicos e para a saúde e bem-estar humanos providos pelos 

serviços ecossistêmicos fortalecidos.  

No entanto, assim como outras intervenções que mudam paisagens e interferem nas dinâmicas 

territoriais, SbN devem planejadas e a partir dos cenários negociados nas instâncias 

participativas, consultivas e deliberativas, considerando as prioridades elencadas pelo coletivo 

com representação dos grupos sociais e organizações locais. O estudo de caso de Glasgow 

evidencia que os potenciais múltiplos benefícios dessas soluções, em especial os sociais, são 

realizados à medida em que as suas características são negociadas na arena pública e se tonam 

matéria da ação pública. Também para que bloqueios a essas soluções que advém de interesses 

particulares possam ser confrontados com os interesses e visões das outras partes implicadas, 

uma vez explicitados e levados à arena de negociações; a proteção e restauração das áreas de 

mangue, em Santos, vão de encontro aos planos de expansão do porto, por exemplo. Os 

benefícios são ainda potencializados uma vez que a gestão dos espaços e equipamentos incluam 

as comunidades locais, considerando que elas contem com capacidade – apoio técnico e 

financeiro para tal -, não no sentido de transferir a responsabilidade pela manutenção, mas de 

fortalecer engajamento e aproximar sociedade civil e governos para a transformação contínua 

desses espaços à medida em que necessidades, interesses e o próprio clima mudam.  
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Ressalta-se, ainda, a importância de que os trade-offs implicados nessas soluções sejam 

explicitados, deixando de lado abordagens românticas e normativas sobre os benefícios das SbN 

que podem servir de respaldo à sua legitimação e imposição, de cima para baixo, sem que passem 

pelo processo de apreciação, negociação e influência entre as diversas partes relevantes e 

interessadas. Entre os desdobramentos controversos dos espaços e corredores verdes está o risco 

da ‘gentrificação verde’, acentuando o aumento do valor da terra e do custo de vida em áreas da 

cidade que passam a não ser mais acessíveis a grupos sociais locais. Processo esse já em curso 

em cidades brasileiras a partir da especulação imobiliária e que demandam a atuação dos 

governos em seu papel de regulação dos mercados em prol dos benefícios públicos e de conduzir 

a revisão e a efetiva implementação dos instrumentos de ordenamento territorial.  

 
 Os sete blocos de recomendações, tecidos a partir do estudo sobre o avanço da agenda de 

adaptação e resiliência em Glasgow, relacionam-se e apoiam-se entre si para a formulação de agendas 

e planejamento, implementação e monitoramento de políticas integrais de adaptação, capazes de 

reduzir vulnerabilidades e promover resiliência nos sistemas sociotécnicos urbanos, ancoradas em 

processos abrangentes e inclusivos de .  

6.3 Limitações e caminhos para próximos estudos  
 

Desenvolvida por meio de estudo e caso único esta pesquisa é exaustiva na descrição dos 

componentes a processos de AS capazes de fortalecer CA e CT e de reduzir vulnerabilidades em 

cidades, bairros e comunidades frente à mudança do clima. Foi estudado o caso de Glasgow, uma 

cidade de médio porte na Escócia, Reino Unido, a partir da perspectiva híbrida, em que AS e CA 

avançam de forma imbricada (Thi Hong Phuong, et al., 2017), a partir do qual paralelos com outras 

cidades devem ser feitos com cuidado e atenção às relevantes diferenças de elementos sociopolíticos, 

culturais e ambientais. Elementos estes, ressalta-se, que implicam possibilidades e limitações 

específicas aos componentes das políticas de adaptação aqui em foco; entre tais elementos destacam-

se: arranjos e capacidades institucionais, arcabouço regulatório e de instrumentos de políticas 

públicas, estruturas de governança e relação governo-sociedade civil. A própria diferença dos 

sistemas políticos entre Brasil e Reino Unido tem implicações bastante relevantes à governança 

multinível e multiescala e às políticas públicas em nível local.   

Isto posto, outras limitações deste trabalho relacionam-se ao fato de ser uma pesquisa 

qualitativa, que não permite mensurar que componentes e práticas mais contribuem para processos 

de AS, tampouco isolar variáveis e estabelecer relações diretas de causa-efeito entre práticas, fatos e 
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acontecimentos e os fenômenos sociopolíticos e cognitivos observados.  Ainda, a pesquisa não teve 

a pretensão de compreender todo o sistema sociotécnico e a completude das relações entre níveis e 

escalas que configura e influencia as políticas e ações relacionadas a adaptação e resiliência em 

Glasgow, tampouco de abranger as todas as inter-relações relevantes entre os atores humanos e não-

humanos que as conformam e transformam. Em relação ao escopo dos dados e documentos 

analisados, uma limitação é a não cobertura de documentos supranacionais em adição aos dos níveis 

nacional, regional, local e de bairros e comunidades. Ainda, não se adentrou a discussão sobre o papel 

e os limites das redes transnacionais, entre cidades, na formação e na delimitação das qualidades 

assumidas pelas agendas nacionais e locais de adaptação e resiliência.  

Adiciona-se uma limitação derivada do método ‘bola de neve’ escolhido para a identificação 

dos atores-chave entrevistados. Partido de análise documento para o mapeamento dos atores 

envolvidos nas políticas públicas e instrumentos, a pesquisa seguiu por entrevistas a outros atores 

indicados por esse primeiros e assim em adiante. É possível que informantes também relevantes não 

tenham sido ouvidos e que realidades em voga ao largo da cidade e do sistema de políticas públicas 

não tenham sido alcançadas. Os eventos observados, como parte da pesquisa de campo, foram 

determinados pela oportunidade de participação por parte da pesquisadora, seja pela abertura 

encontrada, seja pelo período de estadia na Escócia.    

Questões e caminhos para próximas pesquisas são abertos a partir deste trabalho; além de 

estudos de casos comparativos com foco nas relações entre componentes da AS e elementos de 

políticas de adaptação aqui destrinchados, propõe-se a elaboração de indicadores de processo e 

resultados a serem aplicados ao monitoramento e avaliação da AS no contexto de políticas urbanas 

voltadas a wicked problems. Indicadores sobre a própria efetividade e integralidade das políticas, de 

instrumentos e ações dedicados a promover CA e resiliência evolucionária conformam uma 

contribuição a ser desenvolvida em próximos estudos.  

Outros eixos de pesquisa a serem explorados referem-se  à influência das redes transnacionais 

entre cidades na formação das agendas locais de mudança do clima; às barreiras e caminhos para o 

envolvimento ativo do setor privado nos processos de AS, participação e deliberação coletivas sobre 

adaptação e resiliência nas cidades, um desafio ainda não resolvido em Glasgow e que também se faz 

presente em cidades brasileiras, como Santos; e à investigação sobre como arranjos institucionais, 

com determinadas características, propiciam e apoiam que indivíduos com habilidades de articulação, 

mobilização, pensamento sistêmico e visão crítica estejam em posições que lhes permitam facilitar o 

avanço de agendas relacionadas a wicked problems.  
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No mais, as relações entre medidas pontuais de adaptação, frente a impactos e riscos 

específicos, como de infraestrutura cinza, e processos mais amplos de fortalecimento de resiliência 

merecem ser investigados, em especial considerando os movimentos e avanços recentes da agenda 

de adaptação em municípios e estados brasileiros. Os ciclos dessas políticas em formulação ou recém-

formuladas, aprendizados e resultados gerados carecem de estudos, de sistematização e publicação 

para que possam pautar, inspirar e nutrir atores e esforços em prol da redução de vulnerabilidades 

frente aos eventos climáticos, os quais se tornarão ainda mais intensos nas próximas décadas, 

desafiando os modelos de desenvolvimento e de urbanização ao largo do globo, nos países e 

territórios.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Roteiro para entrevistas sobre Aprendizagem Social  
 

Atores-chave no Brasil e no Reino Unido  
 
Fase exploratória da pesquisa 

 

Entrevistas semiestruturadas com gestores de diversas iniciativas para: (i) compreender os sentidos 
atribuídos à aprendizagem; (ii) aprofundar o conhecimento sobre os métodos e instrumentos 
utilizados; (ii) mapear os procedimentos de aplicação desses métodos e instrumentos e (iii) identificar 
boas práticas, aprendizados (dificuldades enfrentadas e soluções adotadas) e fatores que 
influenciaram os processos. 
 
Aqui busca-se identificar ações e práticas que remetem a qualidades da Aprendizagem Social, mesmo 

que não se use essa terminologia. A intenção é de compreender, junto com os entrevistados, o 

processo pelo qual os atores desenvolvem significados, valores e compreensões compartilhados 

através da interação, que fornece a base para uma ação futura conjunta.  

 
1. Você conhece a Aprendizagem Social? Se sim, o que significa e como ela vem sendo 

aplicada na prática de sua organização?  
 
2. A seu ver quais são os melhores mecanismos para a construção do conhecimento e avanço 

na agenda de adaptação a mudança do clima? 
 

3. Conte-nos brevemente sobre o(s) projeto(s) em que foi implementado processos grupais de 
construção de conhecimento e tomada de decisão. Quais os objetivos? 
 

4. Como se deu a escolha de atores participantes, como foram envolvidos? Quais os principais 
papéis desempenhados pelos atores ao longo do processo? Houve o papel de 
facilitação/mediação?  

5. Na dinâmica grupal quais as etapas você identifica no processo? Quais as ações e atividades 
que você entende como mais relevantes? Qual o formato dos momentos de troca de 
experiências e informações entre os atores envolvidos? 

 

6. Quais procedimentos e ferramentas foram aplicados no processo? Quais são os mecanismos 
utilizados para provocar visão crítica e inovação?  

 

7. Como foi trabalhada a questão de diferentes níveis de entendimento entre os participantes?  
 

8. Quais foram os principais resultados até agora?  
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9. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas? 

10. Como foi medido ou avaliado se houve (i) o fortalecimento da participação e do 
comprometimento dos atores, (ii) a criação ou o fortalecimento de conexões entre grupos 
(por exemplo setor empresarial e governo), (iii) o alcance de um novo patamar de 
entendimento, compartilhado pelo grupo, sobre adaptação? 

 

11. Qual o (potencial) impacto de grupos como este na criação/fortalecimento de capacidade 
adaptativa do sistema socioambiental?  
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Anexo 2. Roteiro de Entrevista - atores-chave em Glasgow (1ª etapa) 
 
Ph.D. Research 
Fundação Getulio Vargas (FGV) and Robert Gordon University (RGU) 

 
About the research project:  
 
The overall purpose of this research is to learn from experiences in Scotland to promote consistent, 
long-term, equitable and socially fair urban adaptation through climate change public policies in 
Brazilian cities. The research is being developed as part of my Ph.D. on Public Management and 
Government at Fundação Getulio Vargas (FGV), in Brazil, and as part of this I am undertaking 
sandwich study at the School of Applied Social Studies of Robert Gordon University, with the 
financial support from the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES) – Financial code 001. 
 
While in Scotland I will undertake qualitative case study research focusing on how Glasgow is 
building resilience to climate change through nature-based solutions (protecting, managing or 
restoring ecosystems to address social and environmental challenges). This phase of research will 
assess the Adaptation Scotland Programme, Climate Ready Clyde, Resilient Glasgow Strategy and 
related public policies and local initiatives drawing on nature-based solutions. The objective of the 
research in Scotland is to develop a methodological framework to foster social learning processes for 
adaptation to climate change in an urban context. This will then be applied to municipal public policies 
in the city of Santos in Brazil, in order to refine the framework through application to the municipal 
context in Brazil, with particular attention to reduction of social-spatial inequalities.  

 
About the interview:   
 
Three rounds of semi-structured interviews with national, regional and local key-stakeholders may be 
combined to achieve analysis and observation in relevant events, when possible. I would be very 
grateful if you were willing to participate in a research interview to feed into the research described 
above. For the first round of interviews, the objective will be to identify and explore: 

 
1. Relationships between national, regional and local adaptation initiatives and policies; 
2. Processes by which the initiatives were planned, implemented and monitored; 
3. Roles played by the institutions and individuals in that processes; and 
4. Nature-based solutions initiatives that could be deepen studied.  

 

In addition, I would be grateful for any recommendations of other key-informants to be interviewed 

and further relevant documents to be consulted. 

 

Thank you very much for your availability and collaboration.  
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0. General:  

 

- How successful do you think climate change adaptation efforts in Scotland are?  
- How much does the Scottish adaptation agenda depend on, or is supported by, the UK Climate 

Act and other UK-level policies? 
- In your perspective, what have been the pillars supporting adaptation efforts in Scotland (e.g. 

political willingness, international context)?  
- How well are adaptation matters in Scotland connected to the main related public areas (e.g. health, 

energy and transport)? 
 

1. The relationships between national, regional and local adaptation initiatives and policies 
 

1.1.  Could you tell me what you remember as the first steps towards Scotland having its national 
adaptation policy and governance (Scottish Climate Change Adaptation Programme)?  

1.2.  What were the milestones for adaptation agenda at the national level?  
1.3. How have the Glasgow and Clyde Valley adaptation initiatives been coordinated with the 

national Programme and supported by the national government? 
1.3.1. What are the channels through which the national and regional adaptation efforts 

support each other? 
1.3.2. Who (which institutions and professionals) have been doing the coordination and 

communication between levels? 
1.4. How about the relationship between the adaptation policies and initiatives in Glasgow 

regarding Clyde Valley and national frameworks? What are the connections and 
implications? 

1.5. Is the division of mandates and responsibilities clear in-between the governmental levels 
when it comes to adaptation? How do knowledge and information circulate among the 
institutions operating at different levels? 

 

2. Processes by which the initiatives were planned, implemented and monitored 
2.1. Focusing on the city level, what was the process through which Resilient Glasgow (RG) 

was developed? 
2.1.1. Who took part in the planning process, with which roles and contributions? 
2.1.2. What were the facilitators and barriers during the planning? 
2.1.3. How do you evaluate the overall process and its outcomes? 

2.2.  How advanced is the implementation of the RG Strategy? 
2.2.1. What are the initiatives that come to your mind as being implemented or in place 

based on RG? 
2.2.2. Are there already outcomes that you could say are a result of the RG Strategy? 
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2.2.3. What are, in your opinion, the main enabling and inhibiting factors for the Strategy to 
be implemented (thinking, for instance, about resources, capacities, institutional 
framework, cultural features)? 

2.3. What other city level public policies (regulations, programmes and plans) are supporting 
the RG Strategy and its measures? How is this Strategy integrating (and strengthening) other 
policies? 

3. Roles played by the institutions and individuals in that processes 
3.1. At the national, regional and city levels, what are the forums for citizens, civil society 

organizations and private sector to participate in the decisions and efforts concerning 
adaptation to climate change? 

3.2. Under the adaptation agenda (in the different levels), what organizations and individuals do 
you see: 

§ leading 
§ coordinating 
§ facilitating 
§ engaging and communicating  
§  brokering knowledge? 

3.3. How are academia and scientific knowledge supporting the adaptation public policies?  
3.3.1. What are the main channels and platforms to connect academic research to the public 

policy realm? 
3.3.2.  How about channels to connect knowledge from experience and practice (e.g. from 

community-based experiences) to public policy? 
4. Nature-based solutions initiatives that could be studied more deeply 

4.1.Among the nature-based solutions (NbS) (green infrastructure, ecosystem-based adaptation) 
that you know in Glasgow, which ones do you think are outstanding in terms of the learning 
being produced, the participation of diverse social groups and contribution to resilience 
building? 
4.1.1. What institutions and individuals are leading these initiatives? 

4.2. How do you see the relevance of those NbS initiatives to the adaptive capacity and resilience 
of the city as a whole?  

 
Finally: 
What other stakeholders would you recommend me to interview? 
Can you recommend any documents that I should consult? 
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Anexo 3. Roteiro para Observação Direta em Eventos (1ª etapa) 
 

Análise de contexto institucional 
 
 

Título do evento:  
Data:  
Tipo de evento:  
Organização(ões) realizadora(s):  
 

• Como os objetivos do evento se relacionam com adaptação e resiliência? 

• Que atores e setores estão representados no evento? 

• Por quais procedimentos, atividades e dinâmicas o evento é conduzido? Quem o 

conduz?  

• Quais as oportunidades de participação (manifestação de visões e interesses) por parte 

dos diferentes atores? Essas oportunidades são igualmente oferecidas aos diferentes 

setores representados? 

• Como os atores enxergam:  

o Políticas e instrumentos de clima em operação na Escócia e na região da cidade 

de Glasgow;  

o Riscos e oportunidades derivados da mudança do clima; 

o Papéis e responsabilidades dos atores e setores em relação à agenda de 

mudança do clima; 

o Abordagens e métodos para avançar em adaptação e resiliência em diferentes 

escalas;  

o Avanços e barreiras em relação a adaptação à mudança do clima na Escócia e 

em Glasgow;  

o Principais fatores que contribuíram para os avanços .  

• Como interações e reflexões são promovidas no evento? Por meio de que atividades e 

com que perspectiva de continuarem após o evento? 
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Anexo 4. Roteiro de Entrevista – atores-chave em Glasgow (2ª etapa) 
 
Stakeholders involved in projects on the ground 

 
Ph.D. Research 
Fundação Getulio Vargas (FGV) and Robert Gordon University (RGU) 
 
About the research project:  

 
The overall purpose of this research is to learn from experiences in Scotland to promote consistent, 
long-term, equitable and socially fair urban adaptation through climate change public policies in 
Brazilian cities. The research is being developed as part of my Ph.D. on Public Management and 
Government at Fundação Getulio Vargas (FGV), in Brazil, and as part of this I am undertaking 
sandwich study at the School of Applied Social Studies of Robert Gordon University, with the 
financial support from the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES) - Financial code 001 

 
While in Scotland I will undertake qualitative case study research focusing on how Glasgow is 
building resilience to climate change through nature-based solutions (protecting, managing or 
restoring ecosystems to address social and environmental challenges). This phase of research will 
assess the Adaptation Scotland Programme, Climate Ready Clyde, Resilient Glasgow Strategy and 
related public policies and local initiatives drawing on nature-based solutions. The objective of the 
research in Scotland is to develop a methodological framework to foster social learning processes for 
adaptation to climate change in an urban context. This will then be applied to municipal public policies 
in the city of Santos in Brazil, in order to refine the framework through application to the municipal 
context in Brazil, with particular attention to reduction of social-spatial inequalities.  

 
About the interview: 

 
A first round of interviews was conducted with key-stakeholders involved in national, regional and 
local public policies, regulations and strategies directly or indirectly related to climate change 
adaptation. The interviews were combined to achieve analysis and observation in events, as workshops 
and public debates. The second stage, which comprises that interview, is driven to gather information 
and perceptions of key-stakeholders acting on the ground: leading or participating at community 
interventions driven to resilience building and featured by strong social participation. It is aimed at 
understanding the success factors and inhibitors of both bottom-up initiatives as of those proposed by 
the local government and/or external organisations, also to assess the results from the perspective of 
local organisations and social groups.   
I would be very grateful if you were willing to participate in a research interview to feed into this 
second stage of the research, as above. The specific objectives are to:  

 
1. Refine the understanding on national and sub-national public policies, regulation and strategies 

that affects the initiatives and projects in the community. 
2. Identify the most relevant initiatives for resilience strengthening, both in progress and ended.  
3. Assess the success factors and inhibitors within those initiatives from your perspective; 

involving specially participation and engagement, facilitation, resources and capacities, 
governance and decision-making processes. 

4. Map the main actors involved and understand the roles played. 
 

Thank you very much! 
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Semi-structured interview outline 
 

Name:  
Organisation 
Date:  

 
1. How did the WSHA participate in the decision-making during the design of the project? 

What were the main difficulties and conflicts faced? 
 

2. How about the delivery? 
 

3. What information was accessed during the different stages? Were the effects of climate change 
for the area considered? 
 

4. What were the main components of community engagement? 
 

5. Do you think the interests and demands of the community were incorporated into the 
project? 
 

6. What the main benefits generated for the community? How about the organisational 
strengthening, was it promoted by the project? Did it bring any push concerning 
community participation/empowerment? 
 

7. In your perspective, what were the main success factors of the project?  
(considering, for instance, leadership, participation and engagement, facilitation, 
resources and capacities, governance and decision-making processes) 
 

8. Has the process been counting on a facilitator? If yes, who has been performing this role? 
 

9. Was climate change a subject discussed in any moment of the project? Is this subject part 
of your work at WSHA somehow? Do you access climate information? 
 

10. How is ‘social justice’ taken into consideration and delivered within the project? 
 

11. “Barrowfield regeneration continues…” (52 new homes in 2017). What do you 
understand as regeneration? 
 

12. How the community participate in the design of new developments? How about the 
following phases? 
 

13. What are the channels through which you interact with local and national government 
bodies? Do you have better access now then a few years ago to resources and local 
government bodies? 
 

14. What space do you have to innovate/experiment new approaches? 
 

15. What results were achieved? In your perspectives, what are the main success factors and inhibitors 
faced? 

 
Thank you a lot! 
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Anexo 5. Roteiro para Observação Direta em Eventos (2ª etapa) 
 

Estudo de programas e projetos em bairros e comunidades  
 
 

Título do evento:  
Data:  
Tipo de evento:  
Organização(ões) realizadora(s):  

 

• Como os objetivos do evento se relacionam com adaptação e resiliência? 

• Que atores e setores estão representados no evento? 

• Por quais procedimentos, atividades e dinâmicas o evento é conduzido? Quem o 

conduz?  

• As seguintes categorias são tratadas de alguma forma no evento? Se sim, a quais 

sentidos, significados, acontecimentos, políticas e instrumentos elas são relacionadas? 

Qual a visão dos diferentes atores sobre elas? 

o Participação social;  

o Produção e circulação de conhecimento; 

o Modelos e arranjos de governança;  

o Capacidades adaptativas;  

o Facilitação de processos sociais;  

o Justiça e equidade;  

o Reflexividade.  

• São feitas referências a processos de aprendizagem vividos ou em curso? Como são 

entendidos, qual sua importância?  

• Que  atores e papéis são mencionados ou destacados no evento?
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Anexo 6. Noções atreladas a ‘adaptação’ à mudança do clima no NPF3 e SPP 
 

PLANEJAMENTO  Nível nacional  

Menções a 

'adaptação' 

National Planning Framework 3 Scottish Planning Policy  

como objetivo  (Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável' - "Devemos 
garantir que o desenvolvimento facilite a adaptação à mudança do 
clima, reduza o consumo de recursos e as emissões de gases de efeito 
estufa." (p. 5) 

'Introdução' > 'Outcomes: como o planejamento faz a diferença' - "A 
estratégia espacial (a partir do NPF) como um todo visa reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e facilitar a adaptação à mudança do clima."(p. 7) 
 
"Ao buscar e aproveitar oportunidades para promover medidas de mitigação 

e adaptação, o planejamento pode apoiar as mudanças transformacionais 

necessárias para atender às metas de redução de emissões e influenciar as 
mudanças climáticas." (p. 7) 

(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "Nossa infraestrutura 

urbana precisará mudar para se adaptar aos impactos da mudança 
do clima. A localização costeira de muitas cidades da Escócia significa 
que a mudança no uso da terra pode ser necessária para alcançar 
padrões de desenvolvimento mais sustentáveis e resilientes a longo 
prazo. Em particular, as questões de gestão da água e inundações se 
tornarão cada vez mais importantes." (p. 46) 

'Políticas Principais' > 'Sustentabilidade' - "(…) as políticas e decisões devem 
ser guiadas pelos seguintes princípios: (…) Apoio à mitigação e adaptação à 
mudança do clima, levando em consideração o risco de inundação." (p. 10) 
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'6. Entrega' > 'Desenvolvimentos Nacionais' - "Nossa estratégia para 

um local natural e resiliente visa evoluir nossa abordagem para a 
environmental stewardship, aprimorar os serviços ecossistêmicos e se 

adaptar ao crescente impacto da mudança do clima. Além de 
proteger os ativos existentes, nossa abordagem enfatiza a 
importância do meio ambiente para as pessoas (...)." (p. 64)  

'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "Os planos devem 
considerar os efeitos potenciais do desenvolvimento no ambiente natural, 
incluindo propostas para locais onde há riscos e ameaças de acidentes graves 
e aos efeitos cumulativos de mudanças incrementais. Eles devem assumir os 
componentes naturais e culturais juntos e promover oportunidades para a 

melhoria de paisagens degradadas, particularmente onde isso ajuda a 

restaurar ou fortalecer os processos naturais que sustentam o bem-estar e a 

resiliência das comunidades." (p. 47) 
 
"Os planos devem identificar florestas e bosques de alto valor para a 
conservação da natureza e incluir políticas para protegê-las e melhorar sua 

condição e resiliência à mudança do clima." (p. 47) 

'Anexo A - desenvolvimentos nacionais' > 'necessidades e descrição' - 
Sobre a Central Scotland Green Network: (os desenvolvimentos 
previstos) "apoiam a mudança de qualidade, acessibilidade, 
biodiversidade e adaptabilidade do ambiente da Escócia Central. Os 
projetos de viagens ativas fornecerão um valor agregado quando 
integrados à rede nacional de caminhada e ciclismo e às principais 
rotas entre as autoridades locais" (p. 74) 
 
Sobre a Metropolitan Glasgow Strategic Drainage Partnership: 
"contribuirá para a entrega da infraestrutura necessária para o 
gerenciamento de recursos hídricos e drenagem em larga escala na 
região da cidade de Glasgow. O projeto desempenhará um papel 
fundamental na adaptação à mudança do clima e fornecerá um 
exemplo de planejamento e gestão em escala de captação." (p. 74) 

  

alcançada por meio 
de… 

(Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável' - "Dada sua 
perspectiva de longo prazo, o planejamento está bem posicionado 

para oferecer medidas de adaptação que aumentem a resiliência de 
nossas casas, negócios e infraestrutura frente à mudança do clima." 
(p. 48)  

'Políticas Principais' > 'Placemaking' - "Trata-se de um desenvolvimento que 
reutiliza ou compartilha recursos existentes, maximiza a eficiência do uso de 

recursos por meios naturais ou tecnológicos e impede o esgotamento futuro 

de recursos, por exemplo, mitigando e adaptando-se à mudança do clima. 
Isso pode significar um desenvolvimento mais denso que compartilha 
infraestrutura e comodidade com sites adjacentes." (p. 14) 
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caracterizada como… (Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável' - "Os esforços 

de adaptação precisarão ser amplos. A gestão de riscos de 

inundação em escala de captação se tornará mais importante em 
resposta à mudança dos padrões climáticos. As autoridades de 
planejamento têm um papel a desempenhar no trabalho 
transfronteiriço e multissetorial." (p. 48) 

 

relacionada a… (Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável'  - "A gestão 

sustentável da terra e a melhoria dos ecossistemas oferecem 
oportunidades de adaptação, que proporciona benefícios para as 

comunidades, a economia e o ambiente em geral." (p. 48)  

'Políticas Relacionadas' > 'Planos de Desenvolvimento' - "O objetivo da 

verificação de 'saúde' do centro de uma cidade é avaliar seus pontos fortes, a 
vitalidade e a viabilidade, as fraquezas e a resiliência. Ela será usado para 

informar planos de desenvolvimento e decisões sobre o planejamento."(p. 
19) 

(Outcome) '3.Um lugar de baixo carbono' - "Nossa estratégia para um 
local natural e resiliente visa evoluir nossa abordagem para a 
environmental stewardship, aprimorar os serviços ecossistêmicos e se 

adaptar ao crescente impacto da mudança do clima. Além de 
proteger os ativos existentes, nossa abordagem enfatiza a 

importância do meio ambiente para as pessoas (...)." (p. 64)  
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Anexo 7. Noções atreladas a ‘resiliência’ no NPF 3 e na SPP 
 

PLANEJAMENTO  Nível nacional  

Menções a 
'resiliência' 

National Planning Framework 3 Scottish Planning Policy  

como objetivo  Um dos quatro componentes da visão da Escócia: "um lugar natural e 
resiliente." (p. 1)  

'Introdução' > 'Valores Centrais do Serviço de Planejamento' - "O serviço [de 
planejamento] deve: (...) desempenhar um papel fundamental na facilitação 
do crescimento econômico sustentável, particularmente na criação de novos 
empregos e no fortalecimento da capacidade econômica e resiliência junto 
às comunidades" (p. 4) 

(Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável'  - "Desejamos ver 
frameworks ambiciosos e atualizados para o desenvolvimento dos 
centros urbanos. Eles devem se concentrar na qualidade, 
sustentabilidade e resiliência do ambiente construído e do domínio 
público mais amplo (…)". (p. 7)  

  
  

(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "O desafio premente das 
mudanças climáticas significa que nossas ações relacionadas ao meio 
ambiente devem continuar evoluindo, fortalecendo nossa resiliência 
a longo prazo. Uma abordagem planejada do desenvolvimento ajuda a 
encontrar o equilíbrio certo entre salvaguardar os ativos insubstituíveis e 
facilitar as mudanças de maneira sustentável". (p. 43)  

alcançada por meio 
de… 

(Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável'  - "Embora muitas 
cidades com importância regional e local continuem a crescer e 
prosperar, também precisamos de inovação e visão para que nossas 
cidades mais frágeis aproveitem ao máximo seus recursos e construam 
resiliência. A propriedade dos ativos pela comunidade e a ênfase na 
'liderança da população local' ajudarão a estimular iniciativas capazes 
de retomar o potencial e a força de muitas de nossas principais cidades, 
vilarejos e comunidades rurais." (p. 22) 

'Introdução' > 'Outcomes: como o planejamento faz a diferença' - "Locais 
bem planejados promovem bem-estar, um senso de identidade e orgulho e 
maiores oportunidades de interação social. O planejamento, portanto, tem um 
papel importante na promoção de comunidades fortes, resilientes e 
inclusivas." (p. 6) 
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(Outcome) '3.Um lugar de baixo carbono'  - "Em algumas áreas, há a 
preocupação sobre a escala, a proximidade e os impactos dos 
empreendimentos de energia eólica propostos. Em outros, eles são 
reconhecidos como oportunidade para melhorar a resiliência a longo 
prazo das comunidades rurais. Estamos vendo mais comunidades se 
beneficiando da propriedade local de energias renováveis (...)." (p. 31) 
 
"A propriedade local e comunitária e a geração em pequena escala 
podem ter um impacto duradouro na zona rural da Escócia, fortalecendo 
resiliência nas comunidades e negócios e criando fontes alternativas 
de renda." (p. 34)  

 

(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "O desafio premente das 
mudanças climáticas significa que nossas ações relacionadas ao meio 
ambiente devem continuar evoluindo, fortalecendo nossa resiliência a 
longo prazo. Uma abordagem planejada do desenvolvimento ajuda a 
encontrar o equilíbrio certo entre salvaguardar os ativos 
insubstituíveis e facilitar as mudanças de maneira sustentável". (p. 
43)  
 
"Uma abordagem mais integrada e o "esverdeamento" do ambiente 
urbano por meio de infraestrutura verde e retrofitting podem 
melhorar a qualidade de vida em nossas cidades, além de fortalecer 
seu desempenho ambiental a longo prazo e a resiliência climática." 
(p. 45) 
 
"(...) transporte sustentável e terras para a produção de alimentos 
nas vilas e cidades, se tornará cada vez mais importante à medida que 
apoiamos redes de distribuição de alimentos mais localizadas, 
reduzimos as emissões e desenvolvemos resiliência a longo prazo." (p. 
46) 
 
"Dada sua perspectiva de longo prazo, o planejamento está bem 
posicionado para apontar medidas de adaptação que aumentem a 
resiliência de nossas casas, negócios e infraestrutura frente à 
mudança do clima." (p. 48) 
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'6. Entrega' > 'Desenvolvimentos Nacionais' - "A Metropolitan Glasgow 
Strategic Drainage Partnership é um exemplo significativo de 
planejamento de infraestrutura de gestão de água e drenagem em 
escala de captação. Esse projeto é necessário para atender melhor as 
comunidades, desbloquear locais com potencial de desenvolvimento e 
fortalecer resiliência de longo prazo à mudança do clima. Outros 
projetos importantes serão entregues durante a vida útil do NPF3, 
garantindo que as aspirações de regeneração e crescimento se apoiem 
em uma capacidade de infraestrutura aprimorada." (p. 64) 
 
A respeito do projeto Digital Fibre Network: "Esse desenvolvimento 
nacional volta-se aos planos para que uma rede de fibra óptica conecte 
nossas comunidades rurais mais remotas. Isso fortalecerá a 
resiliência dessas comunidades e contribuirá para outros projetos que 
desempenham um papel fundamental no apoio ao crescimento 
econômico sustentável." (p. 66) 

  

caracterizada como… "Os ativos naturais e culturais são respeitados, estão em melhores 
condições e representam um recurso econômico, ambiental e social 
sustentável para a nação. Nosso ambiente e infraestrutura tornaram-
se mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas" (p. 1)  

relacionada a… (Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável'  - "Os níveis de 
emprego e a resiliência das comunidades variam na Escócia. Lugares 
frágeis podem ser encontrados não apenas em áreas remotas, mas 
também perto e dentro de algumas de nossas vilas e cidades. O governo 
escocês está comprometido em reduzir o fosso entre aqueles que são 
mais e menos favorecidos na sociedade, e isso tem uma dimensão 
espacial." (p. 4) 
 
Na subseção sobre Glasgow e o Vale Clyde: "Central para a entrega 
desses projetos de regeneração e infraestrutura, será a Central 
Scotland Green Network  (...). As redes de infraestrutura sustentável 
formarão as bases para regeneração e desenvolvimento e criarão 
resiliência à mudança do clima."  (p. 10) 

'Introdução' > 'Outcomes: como o planejamento faz a diferença' - "O NPF3 
enfatiza a importância do nosso ambiente como parte de nossa identidade 
cultural, base essencial para o bem-estar e  oportunidade econômica. Nossa 
estratégia espacial visa criar resiliência e promover a proteção e o uso 
sustentável de nossos ativos ambientais." (p. 7) 
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(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "A localização costeira de 
muitas cidades da Escócia significa que a mudança no uso da terra 
pode ser necessária para alcançar padrões de desenvolvimento mais 
sustentáveis e resilientes a longo prazo. Em particular, as questões de 
gestão da água e inundações se tornarão cada vez mais importantes." 
(p. 46) 
 
"Como a mudança do clima afeta a costa da Escócia, será necessário 
abordar a resiliência a longo prazo de algumas comunidades 
insulares e costeiras." (p. 50) 
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Anexo 8. Noções atreladas a ‘gestão de risco de inundação’ no NPF e na SPP 
 

PLANEJAMENTO  Nível nacional  
Menções a 'gestão de 
risco de inundação' 

National Planning Framework 3 Scottish Planning Policy  

como objetivo  (Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável'  - "A regeneração 
contínua, em particular em Raploch e Eastern Villages (Stirling), 
continuará a ser uma prioridade, assim como medidas para redução 
de risco de inundação." (p. 15) 

'Políticas Relacionadas' > 'Um lugar bem-sucedido, sustentável' - "Os planos 
devem estabelecer uma estratégia espacial que: considere os serviços 
prestados pelo ambiente natural, salvaguardando a terra adequada para 
usos particulares, como produção de alimentos ou gestão de inundações." (p. 
22) 

'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "Os planos de 
desenvolvimento devem basear-se em uma abordagem holística, integrada 
e intersetorial da infraestrutura verde. Eles devem ser informados por 
auditorias, estratégias e planos de ação relevantes e atualizados, cobrindo as 
múltiplas funções da infraestrutura verde, por exemplo: espaço aberto, 
campos de jogos, campos, acesso ao ar livre, caminhos principais, transporte 
ativo, ambiente histórico, biodiversidade, silvicultura e floresta, bacias 
hidrográficas, gestão de inundações, zonas costeiras e ambiente marinho." 
(p. 50)  

alcançada por meio 
de… 

(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "A Scottish Government’s 
Land Use Strategy estabelece os principais princípios para o uso e 
gerenciamento da terra na Escócia. Ele enfatiza que o uso da terra 
deve oferecer múltiplos benefícios e nos incentiva a fazer o melhor 
uso dos ativos para apoiar atividades primárias, incluindo produção de 
alimentos, gerenciamento de inundações e armazenamento de 
carbono." (p. 44)  

Políticas Relacionadas' > 'Um lugar bem-sucedido, sustentável' - "Os planos 
devem reconhecer que o aumento do nível do mar e eventos climáticos 
mais extremos resultantes da mudança do clima terão um impacto 
significativo nas áreas costeiras e insulares e que uma abordagem 
preventiva ao risco de inundação deve ser adotada. Eles devem confirmar 
que novos empreendimentos que requeiram defesas contra erosão 
costeira ou inundações costeiras não serão apoiados, exceto quando 
houver uma justificativa clara para uma exceção em relação à política geral 
para evitar o desenvolvimento em áreas de risco." (p. 23)  
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(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "Designamos a 
Metropolitan Glasgow Strategic Drainage Partnership como um 
'desenvolvimento nacional', refletindo seu papel como um exemplo de 
gestão sustentável da água em escala de captação. A Canals 
Network apóia esta iniciativa e oferece contribuição mais ampla à 
regeneração, principalmente em todo o Cinturão Central. Ambos têm 
fortes vínculos com a implementação  da Central Scotland Green 
Network." (p. 46) 

'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "O NPF3 apoia 
uma abordagem em escala de captação para o gerenciamento sustentável 
dos riscos de inundação.  
(...) O sistema de planejamento deve promover: 
• uma abordagem preventiva ao risco de inundação de todas as fontes (...), 
levando em consideração os efeitos previstos da mudança do clima; 
• prevenção de inundações: protegendo a capacidade de drenagem e 
armazenamento de água, e localizando empreendimentos longe de 
planícies funcionais e áreas de médio a alto risco; 
• redução de inundação: avaliando o risco de inundação e, quando 
apropriado, adotando medidas de gerenciamento de inundações naturais e 
estruturais, incluindo restauração de características e características naturais, 
aprimorando a capacidade de armazenamento, evitando a construção de 
novos bueiros e abrindo bueiros existentes sempre que possível; e 
• evitar o aumento da inundação das águas superficiais por meio de 
sistemas de drenagem sustentáveis (SuDS) e minimizar a área de 
superfície impermeável." (p. 57)  

(Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "(…) esperamos que os 
planos de gestão de riscos de inundação se tornem parte integrante 
do planejamento estratégico e de desenvolvimento local. Mudanças 
no suprimento de água e questões de qualidade da água, erosão 
costeira e aumento da vulnerabilidade do estoque histórico de edifícios 
também deverão ser levados em consideração nas decisões de 
planejamento a longo prazo." (p. 48) 

'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "Os 
desenvolvedores devem levar em consideração o risco de inundação e a 
capacidade de futuros ocupantes acessarem seguro antes de se 
comprometerem com um local ou projeto, uma vez que candidatos e 
ocupantes têm a responsabilidade final de proteger suas propriedades. (...) Os 
planos devem usar a avaliação estratégica de risco de inundação  para 
informar escolhas sobre a localização dos empreendimentos e políticas 
para o gerenciamento de risco de inundação. Eles devem ter em conta os 
mapas de inundações preparados pela Scottish Environment Protection 
Agency (SEPA) e levar em consideração as estratégias e planos de 
gerenciamento de riscos de inundação e os planos de gerenciamento de 
bacias hidrográficas. (...) Os planos de desenvolvimento local devem 
proteger as áreas com potencial de contribuir para o gerenciamento do 
risco de inundação, por exemplo, por meio do gerenciamento natural de 
inundações, realinhamento costeiro gerenciado, criação de áreas úmidas ou 
infraestrutura verde, ou como parte de um esquema para gerenciar o risco 
de inundação." (p. 58) 
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'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "Ao aplicar o 
framework de risco ao empreendimento proposto, deve-se levar em 
consideração o seguinte: 
• (...) vulnerabilidade e risco de ação das ondas nos locais costeiros; 
•  (...) os efeitos da mudança do clima, incluindo uma provisão de margem 
livre; 
• (...) efeitos transfronteiriços e necessidade de consulta com autoridades 
adjacentes; 
• efeitos das inundações nos espaços abertos, incluindo jardins." (p. 60) 
(...) O framework de risco de inundação deve ser aplicado às decisões de 
gerenciamento de desenvolvimento. Flood Risk Assessments (FRA) são 
necessários para empreendimentos na categoria média a alta de risco de 
inundação, e podem ser necessários na categoria de baixa a média nas 
circunstâncias descritas no framework, ou onde outros fatores indicam risco 
aumentado. Geralmente, o FRA é necessário em áreas identificadas com alta 
ou média probabilidade de risco de inundação nos mapas de inundação da 
SEPA." (p. 60) 

assumida como meio 
para… 

(Outcome) '2. Um lugar bem-sucedido e sustentável'  - "Em Hawick, 
Selkirk e Galashiels, as medidas de proteção contra inundações são 
prioridade para o desbloqueio de locais centrais para o 
desenvolvimento e para a construção de resiliência futura." (p. 23) 

'Políticas Principais' > 'Placemaking' - "[os empreendimentos] Deveriam 
também garantir que o desenvolvimento possa suportar condições climáticas 
mais extremas, incluindo períodos prolongados de umidade ou seca, 
trabalhando com processos ambientais naturais, como o paisagismo e o 
sombreamento natural para resfriar espaços em áreas construídas durante 
períodos mais quentes e usar sistemas de drenagem sustentáveis para 
conservar e melhorar características naturais, reduzindo o risco de 
inundações." (p. 14) 

'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "As autoridades 
de planejamento devem levar em consideração a probabilidade de 
inundação de todas as fontes e levar em consideração o risco de inundação 
ao preparar planos de desenvolvimento e determinar suas aplicações. A 
probabilidade calculada de inundação deve ser considerada como uma 
estimativa e não uma previsão precisa. As autoridades devem evitar qualquer 
indicação de que uma concessão de permissão de empreendimento implique a 
ausência de risco de inundação." (p. 57)  

relacionada a… (Outcome) '4. Um lugar natural, resiliente' - "A localização costeira 
de muitas cidades da Escócia significa que a mudança no uso da 
terra pode ser necessário para alcançar padrões de desenvolvimento 
mais sustentáveis e resilientes a longo prazo. Em particular, as 
questões de gestão da água e inundações se tornarão cada vez mais 
importantes." (p. 46)  

'Políticas Principais' > 'Sustentabilidade' - "Isso significa que as políticas e 
decisões devem ser guiadas pelos seguintes princípios: (…) apoio à 
mitigação e adaptação às alterações climáticas, incluindo a tomada em 
consideração do risco de inundação." (p. 10)  
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"Os esforços de adaptação precisarão ser amplos. A gestão de riscos 
de inundação em escala de captação se tornará mais importante 
como consequência da mudança dos padrões climáticos." (p. 48) 

'Políticas Relacionadas' > 'Um lugar de baixo carbono' - "As propostas de 
desenvolvimento de infraestrutura de energia devem sempre levar em 
consideração estruturas espaciais para parques eólicos e mapas de calor, 
quando relevantes. As considerações variarão em relação à escala da proposta 
e às características da área, mas devem considerar: (...)  efeitos sobre a 
hidrologia, o contexto hídrico e o risco de inundação." (p. 40)  

'Políticas Relacionadas' > 'Um ambiente natural, resiliente' - "As inundações 
podem impactar pessoas e empresas. As mudanças climáticas aumentarão 
o risco de inundações em algumas partes do país. O planejamento pode 
desempenhar um papel importante na redução da vulnerabilidade à inundação 
do desenvolvimento existente e futuro ." (p. 57) 
 
"Os planos de desenvolvimento estratégico e local devem abordar questões 
significativas de inundação interfronteiras. Isso pode incluir a 
identificação de áreas principais da planície com inundação e capacidade de 
armazenamento que devem ser protegidas contra desenvolvimento 
inadequado (...)." (p. 58) 
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Anexo 9. Noções atreladas a ‘adaptação’ à mudança do clima, ‘resiliência’ e ‘gestão de riscos de inundações’ no ClydePlan 
 

PLANEJAMENTO: NÍVEL REGIONAL  

  Clydeplan - Glasgow City Region Strategic Delelopment Plan  

Noções  Adaptação  Resiliência Gestão de risco de inundação  

como 
objetivo  

“Como componente do "Modelo Cidade Compacta": "(...) por 
meio de sua Visão e Estratégia de Desenvolvimento Espacial, o 
Clydeplan está comprometido em fazer sua parte, permitindo uma 
resposta planejada e antecipada à redução de riscos associados 
ao impacto das mudanças climáticas." (p. 22) 

"Até 2036, Glasgow e o Vale 
do Clyde serão uma região 
urbana resiliente, compacta e 
sustentável, atraindo e retendo 
investimentos e melhorando a 
qualidade de vida das pessoas 
e reduzindo as desigualdades 
por meio da criação de locais 
que maximizem seus ativos 
econômicos, sociais e 
ambientais (...)" (p. 8)  

'Placemaking no Contexto da Região da Cidade' - "Princípios de 
placemaking: (…) Protege e melhora o ambiente de água, 
particularmente em relação ao risco de inundação, gerenciamento de 
águas superficiais e qualidade da água." 

"O NPF3 enfatiza o desafio contínuo da adaptação e a 
importância da ação contínua para fortalecer a resiliência a 
longo prazo. (...) O Clydeplan apoiará o desenvolvimento de uma 
estratégia e um plano de ação de adaptação às mudanças 
climáticas para a região da cidade." (p. 64)  

'Estratégia de desenvolvimento 
espacial' - "(...) Busca melhorar 
a saúde e o bem-estar das 
pessoas da região da cidade, 
criando um ambiente de 
sucesso e sustentável; natural, 
resiliente; baixo carbono e 
conectado, que reduz as 
desigualdades, maximizando o 
uso dos recursos existentes." 
(p. 22) 

  

"(...) 16 Áreas Estratégicas, locais onde existe a oportunidade de 
abordar questões relevantes para as quatro prioridades da 
GCVGN:  
• problemas de saúde particularmente associados a baixos níveis 
de atividade; 
• medidas de adaptação à mudança do clima, particularmente 
para inundações; 
• acesso precário ao espaço verde; e, 
• Criação de habitats." (p. 71) 

"O NPF3 enfatiza o desafio 
contínuo da adaptação e a 
importância da ação contínua 
para fortalecer a resiliência a 
longo prazo." (p. 64)  
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PLANEJAMENTO: NÍVEL REGIONAL  

  Clydeplan - Glasgow City Region Strategic Delelopment Plan  
alcançada 
por meio 
de… 

"Os Planos de Desenvolvimento Local devem procurar entender as 
oportunidades decorrentes das questões de planejamento espacial 
acima e abaixo do solo. Por exemplo, o fornecimento de bombas 
de calor de fonte subterrânea poderia liberar o potencial de 
desenvolvimento de terrenos de zonas industriais que, de outra 
forma, seriam muito difíceis de desenvolver." (p. 64) 

"Uma ampla gama de 
atividades de liderança será 
necessária para alcançar a 
Visão de uma região urbana 
compacta bem-sucedida, 
sustentável e resiliente, 
conforme estabelecido neste 
plano. Isso exigirá ação 
coordenada e colaborativa de 
várias agências e 
multissetores em todos os 
níveis do governo e entre uma 
série de órgãos públicos e 
privados, incluindo a indústria 
de desenvolvimento, 
planejamento, regeneração, 
habitação, saúde, transporte e 
outros principais fornecedores 
de infraestrutura. " (p. 92) 

"[Árvores, bosques e florestas] têm fortes vínculos com a entrega da 
Central Scotland Green Network. Eles apoiam a economia rural, 
oferecem oportunidades de lazer, melhoram o gerenciamento 
natural de inundações, apoiam a biodiversidade e contribuem para o 
cumprimento das metas de redução de carbono." (p. 74) 
 
"Em termos de sustentabilidade e foco do baixo carbono da Visão, o 
Cinturão Verde é uma importante ferramenta estratégica que tem 
um papel significativo a desempenhar no cumprimento da Spatial 
Development Strategy e na consecução dos seguintes objetivos 
estratégicos: (...) apoiar a regeneração; 
criar e salvaguardar a identidade através da marcação de lugares e 
proteção da separação entre as comunidades; (...) capacidade de 
planície de inundação, sequestro de carbono ou biodiversidade 
(...)" (p. 75) 

'A Região da Cidade como um Lugar Natural e Resiliente' - "O 
desenho e a implementação efetivos de infraestrutura verde, 
particularmente em novos desenvolvimentos e retrofitting dos  
existentes, podem aprimorar e aumentar as redes de 
infraestrutura verde na região e oferecer vários benefícios e 
oportunidades para: 
• estilos de vida mais saudáveis e interação social; 
• mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 
• melhoria da biodiversidade; 
• integração de áreas urbanas e rurais; e, 
• desenvolvimento de atividade econômica sustentável." (p. 70)  
"O planejamento do ambiente marinho também terá um papel a 
desempenhar no apoio à adaptação à mudança do clima e na 
ligação de redes verdes e azuis." (p. 80) 

  "O Flood Risk Management Act (2009) atribui às autoridades 
locais a responsabilidade de trabalhar conjuntamente para reduzir 
o risco de inundações." (p. 79)  
 
"Garantir melhorias na capacidade de água e de drenagem e na 
qualidade da água, bem como a redução do risco de inundação por 
meio da adoção de uma abordagem preventiva, é fundamental para 
apoiar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da região da 
cidade." (p. 78) 
 
"Os Princípios Orientadores e a Visão da MGSDP, que se concentram 
na redução do risco de inundação, melhoria da qualidade da água, 
possibilitando o desenvolvimento econômico e a melhoria do 
habitat, entregues por meio de um planejamento de investimento 
integrado que apoia a Spatial Development Strategy." (p. 78) 
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PLANEJAMENTO: NÍVEL REGIONAL  

  Clydeplan - Glasgow City Region Strategic Delelopment Plan  
caracteriz
ada 
como… 

  'Visão para o Clydeplan' - 
"Contribuindo para os 
objetivos estratégicos do 
governo escocês: (...) Natural e 
resiliente: comunidades e 
locais mais sustentáveis e 
resilientes, mais capazes de 
enfrentar desafios 
imprevistos." (p. 8) 

  

relacionad
a a… 

"Placemaking: criando lugares distintos, seguros, acolhedores, 
adaptáveis, eficientes no uso de recursos e com facilidade de 
movimentação ao redor. Comunidades revigoradas pela atividade 
local. Os locais possibilitam saúde e bem-estar individuais e onde 
redes verdes conectam áreas urbanas e rurais." (p. 8) 

 
"As margens e comunidades ao longo do rio Clyde, particularmente 
aquelas relacionadas às atividades anteriores de engenharia pesada, 
foram identificadas como principais áreas de regeneração como 
parte da Spatial Development Strategy (...). No entanto, o próprio rio é 
um ativo muito subutilizado. Em apoio a essa atividade de 
regeneração, o rio oferece potencial para atividades relacionadas a 
lazer, recreação, visitantes e transportes sustentáveis (...). Além 
disso, o rio tem potencial para mitigar o risco de inundação e apoiar 
o gerenciamento de águas superficiais e a implementação do 
Metropolitan Glasgow Strategic Drainage Plan." (p. 25) 

'Placemaking no Contexto da Região da Cidade' - "As novas 
propostas de desenvolvimento devem se basear em processos 
participativos e liderados pelo design, e devem buscar oferecer as 
seis qualidades do local (distintivo, seguro e agradável, acolhedor, 
adaptável, eficiente em termos de recursos e fácil de se 
movimentar)." (p. 12)  

  "O Quadro 11 identifica 16 Áreas Estratégicas, locais onde existe a 
oportunidade de abordar questões relevantes para as quatro 
prioridades da GCVGN: (…) medidas de adaptação à mudança do 
clima, particularmente para inundações" (p. 71) 

"O setor da habitação tem uma contribuição significativa a dar 
para alcançar os resultados nacionais de saúde e bem-estar (...). A 
contribuição da habitação relaciona-se não apenas a permitir uma 
vida independente para as pessoas, garantindo oferta suficiente de 
casas acessíveis e adaptáveis, mas também reduzindo e prevenindo 
internações evitáveis no hospital e fortalecendo a eficiência 
energética doméstica, o aquecimento a preços acessíveis e 
adaptando as moradias existentes, tudo isso também volta-se a 
reduzir desigualdades entre áreas e grupos." (p. 61)  

  "Os assuntos a serem considerados no plano da área marinha de 
Clyde incluem (...) defesa costeira e de inundação; portos, acesso 
público, economia de visitação e recreação; locais e espécies 
protegidos; links para infraestrutura verde; infraestrutura de 
águas residuais; monumentos programados; captura e 
armazenamento de carbono; e paisagem." (p. 80) 
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PLANEJAMENTO: NÍVEL REGIONAL  

  Clydeplan - Glasgow City Region Strategic Delelopment Plan  
"O NPF3 enfatiza o desafio contínuo da adaptação e a importância 
da ação contínua para fortalecer a resiliência a longo prazo. Isso 
afeta uma série de atividades relacionadas ao planejamento, 
como infraestrutura (existente e proposta), gestão de resíduos e 
água, investimento em conexões, aprimoramento dos serviços 
ecossistêmicos e contribuição ao Climate Change Action 
Programme." (p. 64)  

    

"A realização das oportunidades [de expansão de redes de 
infraestrutura verde] será fomentada por padrões sustentáveis de 
desenvolvimento, a serem promovidos pelo Plano, e pela adoção 
do placemaking para a criação de 'lugares de alta qualidade'. 
Isso é particularmente importante para a promoção de estilos de 
vida sustentáveis e saudáveis e para a redução das 
desigualdades de saúde em comunidades desfavorecidas, o que é 
uma prioridade da Central Scotland Green Network."(p. 70) 

    

Fonte: autoria própria  
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Anexo 10. Noções atreladas a ‘adaptação’ à mudança do clima, ‘resiliência’ e ‘gestão de riscos de inundações’ no City 
Development Plan 

 
PLANEJAMENTO NÍVEL LOCAL      

Documento   City Development Plan (CDP) 

Noções  Adaptação  Resiliência Gestão de risco de inundação  

como objetivo  'Outcomes estratégicos: um lugar verde' - 
"Queremos alcançar uma cidade onde os recursos 

naturais e construídos contribuam para a alta 
qualidade ambiental, sejam acessíveis a todos que 

vivem, trabalham e desfrutam da cidade e ajudem a 

cidade a se adaptar aos efeitos das mudanças 

climáticas, bem como contribuam para um futuro de 
baixo carbono e energo eficiente." (p. 23) 

'Introdução' - "Ele busca cumprir o Glasgow's 
Strategic Plan, que define as prioridades do Council, 
com foco no crescimento econômico e resiliência 
para a Cidade e suas comunidades. Ele também 
busca integrar-se ao Glasgow Community Planning 
Partnership’s Single Outcome Agreement 2013, que 
é um "plano de ação" de 10 anos com foco no 
combate às desigualdades em bairros específicos" 
(p. 4)  

  

'Ambiente Natural' - "Esta política visa: 
• garantir que os ambientes naturais de Glasgow, 
incluindo seus ecossistemas e espécies protegidas, 
sejam salvaguardados e, sempre que possível, 
aprimorados por meio de novos desenvolvimentos; 
• ajudar a melhorar a biodiversidade e proteger a 
saúde e a função dos ecossistemas; 
• ajudar o meio ambiente natural a se adaptar às 

mudanças climáticas; e 
• proteger importantes paisagens e características 
geológicas da cidade." (p. 78) 

'Perfil e Contexto da Cidade'- "As principais questões 
incluem o aprimoramento da forma compacta e 
sustentável da cidade, trabalhando as significativas 
áreas de terrenos baldios e abandonados; fornecer 
acesso a espaços abertos de melhor qualidade; 
reduzir o número de viagens de carro, promover 
viagens ativas; e garantir que a cidade esteja em 

uma posição resiliente para responder aos desafios 

ambientais e de gestão da água nos próximos anos." 
(p. 13) 
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PLANEJAMENTO NÍVEL LOCAL      

Documento   City Development Plan (CDP) 

'Ambiente da água' - "Esta política visa: 
• contribuir para a adaptação à mudança do clima; 
• proteger e melhorar o ambiente da água; 
• apoiar o desenvolvimento de infraestrutura verde 
integrada em toda a cidade; 
• atender aos requisitos da Flood Risk Management 
(Scotland) Act 2009 e da Scottish Planning Policy 
2014;  
• ajudar a realizar o Metropolitan Glasgow Strategic 
Drainage Partnership (MGSDP) Scheme, um 
Desenvolvimento Nacional no NPF3; e 
• contribuir para a redução do risco geral de 

inundação e fazer provisões para SUDS."(p. 85) 

Alcançada por 
meio de… 

'O Princípio de Placemaking' - "Para ter sucesso, 
novos empreendimentos devem aspirar 
alcançar as seis qualidades de lugar, conforme 
definido na Scottish Planning Policy e reforçado pela 
Creating Places e Designing Streets. 
• é distintivo; 
• é seguro e agradável; 
• é fácil se movimentar por seu espaço e para fora; 
• é acolhedor; 
• é adaptável; e 
• é eficiente em termos de recursos." (p. 32) 

'Abordagem Estratégica' - "Um lugar verde ajudando 
a cuidar dos ambientes históricos e verdes de 

Glasgow, aumentando a resiliência da cidade às 

mudanças climáticas e reduzindo o uso de energia. 

'Cinturão Verde e Green Network' - "Boa qualidade 
de espaços abertos bem conectados pode gerar uma 
série de benefícios, incluindo: funcionalidades; um 
cenário para a área urbana; biodiversidade; espaços 
de cultivo; transporte ativo; lazer; e gestão de 

inundações (incluindo SUDS), que podem melhorar a 

saúde e são essenciais para uma cidade sustentável e 
economicamente competitiva." (p. 69)  
 
"O Cinturão Verde é um elemento-chave para a 
Green Network, ligando os elementos dentro da 
área urbana à área rural mais além. Também tem um 
papel importante a desempenhar na conquista de 
outros objetivos ambientais, incluindo: apoiar a 
regeneração; proteger a identidade, o caráter e a 
paisagem da cidade; e proteger os papéis naturais 

do meio ambiente (como capacidade de absorção 

da água na várzea)." (p. 70) 
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PLANEJAMENTO NÍVEL LOCAL      

Documento   City Development Plan (CDP) 

'Ambiente da água' - "O Flood Risk Management 
(Scotland) Act 2009 exige que as autoridades locais 
gerenciem e reduzam o risco e promovam uma 
gestão sustentável dos riscos de inundação, o que 
implica o trabalho com autoridades responsáveis e 

partes interessadas, como a SEPA, para atender aos 
requisitos legais. Isso exigirá ações para avaliar e 

trabalhar o risco de inundação em novos 

empreendimentos, incluindo restringir o 
desenvolvimento em certas áreas de risco de 
inundação e projetar novos empreendimentos para 
reduzir o risco de inundação em locais de 
desenvolvimento e impactos em outros lugares. 
Implica também a implementação de medidas de 

gestão de riscos de inundação. 
(...) A visão da Parceria [MGSDP] reconhece a 
necessidade de melhorias substanciais na 

infraestrutura de drenagem e no gerenciamento de 

captação de água para reduzir o risco de inundações 
e melhorar a qualidade da água, melhorando os 
habitats e permitindo o desenvolvimento." (p. 83) 
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PLANEJAMENTO NÍVEL LOCAL      

Documento   City Development Plan (CDP) 

"As soluções serão apresentadas na forma de, por 
exemplo, Surface Water Management Plans 
(SWMPs) e, em alguns casos, exigirão o uso de 

terrenos na cidade para medidas de inundação e 

drenagem. Esses terrenos, usados para formas mais 

naturalizadas de gerenciamento de águas 

superficiais, também têm o potencial de oferecer 
benefícios adicionais, como biodiversidade, 
recreação e comodidade." (p. 84) 

"Será necessária uma abordagem coordenada para 

gerenciar o desenvolvimento, as inundações e o 

ambiente hídrico ao longo do Clyde, e um Strategic 
Development Framework para o Rio terá um papel a 
desempenhar nesse sentido." (p. 85) 

"Para áreas com potencial risco de inundação, o 
Council exigirá que os desenvolvedores realizem 
uma Avaliação de Risco de Inundação; e o analisem 
o impacto da descarga de águas superficiais do 
empreendimento proposto em qualquer corpo 
hídrico ou área alagada, por meio de uma Avaliação 

de Impacto de Drenagem. 
(...) Quando apropriado, o Council protegerá terras 

que contribuem para o gestão sustentável de 

inundações (...) (inclusive para nova infraestrutura 

verde)." (p. 86) 
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PLANEJAMENTO NÍVEL LOCAL      

Documento   City Development Plan (CDP) 

caracterizada 
como… 

'Cinturão Verde e Green Network' - "Green network 
deve, sempre que possível, ser fomentada para 
fornecer uma série de funções, incluindo: uma rede 
integrada de habitats; adaptação à mudança do 

clima; facilidades; espaços de cultivo; transporte 
ativo; recreação e esporte; e gestão da água, como 
elementos dos serviços ecossistêmicos." (p. 73) 

'Estratégia Espacial Sustentável' - "Esta política visa 
influenciar a localização e a forma de 
desenvolvimento para criar uma 'cidade compacta' 
que apóie o desenvolvimento sustentável. Também 
ajudará a garantir que a cidade está bem 

posicionada para atender os desafios de uma 

mudança de clima e economia, e construir um 

ambiente físico e social resiliente que ajude a atrair 

e reter investimentos e promova uma melhor 

qualidade de vida."(p. 38) 

'Ambiente da água' - "Novos empreendimentos - os 
candidatos deverão demonstrar que as propostas 
contribuem para: 
• minimizar e reduzir o risco de inundação; 
• evitar aumento de risco de inundação de qualquer 
fonte, dentro do local de desenvolvimento ou fora 
do local, como uma consequência do 
empreendimento (...) 
Todas as propostas de empreendimento exigirão 
provisões satisfatórias para os Sistemas de 

Drenagem Urbana Sustentável (SUDS), que devem 
ser projetados para oferecer melhorias para a 

biodiversidade e as pessoas." (p. 86) 

relacionada a… 'Outcomes estratégicos: um lugar verde' - "Adaptar-se à mudança do clima.  
Aprimorar a capacidade dos ambientes naturais de Glasgow de se adaptarem e serem resilientes às 

mudanças, incluindo a mudança do clima." (p. 23) 

'Ambiente da água' - "As previsões das mudanças 

climáticas sugerem que provavelmente aumentarão 
as tempestades na Escócia, com uma probabilidade 
maior de inundações de fontes pluviais (águas 
superficiais), fluviais (cursos de água como rios ou 
reservatórios) e fontes costeiras (estuário de Clyde) 
e, como como resultado da interconexão da 
infraestrutura de esgoto e drenagem, uma maior 
probabilidade de inundações de esgotos também. 
Isso pode ter implicações diretas nos locais, 
instalações e propriedades afetadas, bem como um 
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PLANEJAMENTO NÍVEL LOCAL      

Documento   City Development Plan (CDP) 

'Ambiente Natural' - "Novos empreendimentos devem não fragmentar mais habitats, redes ou isolar 
habitats ou espécies, mas devem aprimorar os ativos naturais e paisagísticos listados acima, sempre que 
possível, incluindo: 
1. ajudar a desenvolver ligações entre habitats; 
2. restaurar de habitats degradados; 
3. manter e melhorar da saúde e função dos ecossistemas; e 
4. promover resiliência e adaptação à mudança do clima." (p. 79) 

impacto na biodiversidade e na saúde, 
principalmente pelos impactos na qualidade da 

água." (p. 83) 
 
"Sempre que possível, e com referência ao Scotland 
River Basin Management Plan, novas propostas de 

empreendimento devem aproveitar oportunidades 

para restabelecer mecanismos naturais de gestão 

de inundações, incluindo a remoção de bueiros." (p. 
87)  

Fonte: autoria própria  
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Anexo 11. Menções a ‘adaptação’ à mudança do clima, ‘resiliência’ e gestão de ‘riscos de inundações’ no River Clyde 2050 
Strategic Development Framework 

 
PLANEJAMENTO NÍVEL TERRITORIAL    
Documento River Clyde 2050 – Strategic Development Framework  

Noções  Adaptação  Resiliência Gestão de risco de inundação  

como objetivo  ‘Sumário Executivo’ – “Este mapa da rota em direção a um 
Clyde multifuncional também identifica a necessidade 
crítica de continuar a entender os desafios e oportunidades 
para o rio, incluindo o impacto das mudanças climáticas 
atuais e futuras. A estrutura identifica a necessidade de fazer 
intervenções significativas e ousadas para ajudar a 
adaptar e aliviar esse risco e desbloquear o potencial das 
áreas como uma rede habitável, multifuncional, conectada e 
atraente de locais dentro da cidade.” (p. 3) 

‘Introdução’ – “No entanto, 
agora no século XXI, com 
pressões globais crescentes, 
como mudanças climáticas, 
urbanização e globalização, os 
desafios são muito maiores 
para o planejamento futuro, 
forma e função dos fluxos de 
água urbanos, a fim de 
contribuir significativamente 
para a habitabilidade, 
resiliência, atratividade e 
prosperidade da cidade e a 
região da cidade.” (p. 4) 

  

‘Avançando | Estratégias de Placemaking ao longo do Rio’ – 
“(...) Refinar e Melhorar; Reconfigurar; Reativar 
Esta é a parte mais antiga do tecido urbano ao longo do Rio 
no centro da cidade. A evolução futura da área terá que 
equilibrar o respeito e o aprimoramento do cenário de 
muitos edifícios históricos, estruturas e elementos 
importantes da paisagem, com a reinvenção e o 
fortalecimento desse local central à beira d’água. Novos 
desenvolvimentos deverão ser projetados para serem 
responsivos, adaptáveis e resilientes à mudança do clima.” 
(p. 30) 
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PLANEJAMENTO NÍVEL TERRITORIAL    
Documento River Clyde 2050 – Strategic Development Framework  

alcançada por meio 
de… 

‘Introdução’ – “É necessário um entendimento contínuo das 
previsões de intensificação dos níveis de inundação, 
juntamente com a requerida tomada de medidas significativas 
nos níveis da Cidade e regional para salvaguardar e adaptar 
o Clyde para garantir resiliência urbana a longo prazo, 
habitabilidade e prosperidade em escala nacional.” (p. 7) 

“2050: (...) a rede verde e azul 
do rio foi aprimorada para o 
benefício das pessoas e da vida 
selvagem, apoiando uma 
economia próspera e 
resiliência climática. O antigo 
terreno industrial é 
reaproveitado com uma 
densidade mista de pessoas, 
oportunidades de emprego e 
atividades.” (p. 10) 

‘Um Rio Sustentável’ – “Nível da região da cidade: A 
Metropolitan Glasgow Strategic Drainage Partnership (MGDSP), 
fundada em 2002, é uma parceria de várias agências entre 
fronteiras, formada para ‘transformar a maneira como a cidade 
pensa e gerencia as chuvas para acabar com as inundações 
descontroladas e melhorar a qualidade da água’. A MGSDP 
estabeleceu uma série de princípios orientadores, que 
influenciaram a filosofia estabelecida neste SDF. Esses incluem: 
a melhoria da nossa biodiversidade urbana e paisagem; reconexão 
com nossas hidrovias; planejamento para a severidade da chuva; 
presunção de que a água será mantida na superfície; criação de 
redes verdes azuis integradas; planejamento e projeto urbano 
integrado; soluções de drenagem sustentáveis e acessíveis; 
preparação para a mudança do clima.” (p. 12)  
 
“(...) reconhece-se que serão necessárias medidas adicionais de 
proteção contra inundações entre os edifícios e a margem do 
rio. Para resolver isso, o SDF convida intervenções inventivas a 
serem incorporadas ao desenvolvimento para evitar a criação de 
bordas ou áreas passivas. Isso pode envolver paisagismo, 
tratamentos lúdicos de fachadas ou o uso de arte, iluminação ou 
tecnologia para animar o rio e criar uma conexão positiva entre 
a paisagem e o ambiente construído do Corredor do Rio.” (p. 
12) 

‘Um Rio Sustentável’ – “Nível do Masterplan: É necessária 
uma mudança de cultura na maneira como o 
empreendimento é entregue e na maneira como os ativos, 
como estradas, estacionamentos e espaço público, são 
vistos, para utilizar soluções paisagísticas integradas para 
abordar a adaptação climática, o aprimoramento da 
biodiversidade e medidas de melhoria dos lugares (place). 
Portanto, espera-se que o gerenciamento das águas 
superficiais e as soluções inovadoras, sustentáveis e 
multifuncionais de projeto paisagístico sejam uma parte 
central e integrada das futuras plantas-mestre e propostas de 
projeto urbano ao longo do Corredor do Rio.” (p. 12)  

‘Um Rio Sustentável’ – “Além 
disso, previsões futuras de 
mudanças do clima terão 
impacto na função e forma 
atuais do rio. Um conjunto de 
opções precisará ser 
explorado para identificar 
intervenções que possam: (...) 
Contribuir para melhorar a 
resiliência climática, a 
qualidade da água e o uso do 
rio.” (p. 17) 

‘Um Rio Conectado’ – “Além disso, o SDF apoiará o uso de 
soluções inovadoras nas margens do rio, que não tratam apenas 
de requisitos estruturais, mas também se voltam a: proporcionar 
melhor acesso à água; melhorar a conectividade ao longo da 
margem do rio; criar e melhorar a rede de serviços públicos espaços 
multifuncionais; aprimorar os existentes e criar uma paisagem para 
biodiversidade; e contribuir para a qualidade e vitalidade do rio; 
apoiar medidas de gestão de inundações.” (p. 19)  
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PLANEJAMENTO NÍVEL TERRITORIAL    
Documento River Clyde 2050 – Strategic Development Framework  

‘Um Rio Verde’ – “O Corredor do Rio é um dos ecossistemas 
mais significativos da cidade. Local designado para 
Conservação da Natureza e Corredor Verde, o Clyde oferece 
à cidade uma série de benefícios a partir de sua 
biodiversidade e potencial natural, como adaptação ao 
clima, distinção local e um valor intrínseco de belas vistas, 
reflexos da água, uma variedade de sons, imagens e cheiros. 
No entanto, o ecossistema do rio atualmente não está 
atingindo todo o seu potencial. A capacidade de oferecer 
benefícios e serviços depende da disponibilidade e 
salvaguarda dos recursos naturais e paisagísticos do 
Clyde.” (p. 21) 
 
“O design de espaços no cais deve promover soluções 
inovadoras de  que: (...) Reconheçam o papel do rio como o 
principal corredor verde / azul da cidade e melhore sua 
saúde e função. Isto é alcançado por meio da integração de 
uma infraestrutura verde multifuncional bem projetada, 
que suaviza a paisagem do cais, tornando o cais mais 
confortável, fornece abrigo, fornece medidas de adaptação 
à mudança do clima e um ecossistema natural e 
seminatural da paisagem. (p. 24)  

‘Um Rio Verde’ – “O que 
queremos alcançar: Um rio que 
salvaguardou e melhorou 
seus ativos ambientais 
naturais, protegeu espécies e 
aproveitou todas as 
oportunidades para criar 
novos habitats seminaturais 
para proporcionar uma 
paisagem de alta qualidade, 
resiliência e lugares verdes e 
azuis conectados. Isso pode 
ser alcançado por meio do 
conceito de ‘habitat stepping 
stones’.” (p. 21)  

‘Próximos Passos’  - “Este plano em direção a um rio vibrante, 
verde, conectado e sustentável também identifica a necessidade 
crítica de continuar a entender as previsões futuras do nível de 
inundação no Corredor do Rio. E por sua vez, isso exigirá 
intervenções significativas e ousadas para ajudar a adaptar e 
aliviar esse risco. As intervenções devem incluir uma mistura de 
medidas rígidas de infraestrutura, como a decisão a longo prazo 
do açude e o impacto na faixa de marés, e intervenções mais leves 
de infraestrutura, como o desenvolvimento de um parque fluvial 
como parte de uma rede verde e de habitats aprimorada .” (p. 35)  

‘Próximos Passos’ – “Este plano em direção a um rio 
vibrante, verde, conectado e sustentável também identifica a 
necessidade crítica de continuar a entender as previsões 
futuras do nível de inundação no Corredor do Rio. E por 
sua vez, isso exigirá intervenções significativas e ousadas 
para ajudar a adaptar e aliviar esse risco. As intervenções 
devem incluir uma mistura de medidas rígidas de 
infraestrutura, como a decisão a longo prazo do açude e o 
impacto na faixa de marés, e intervenções mais leves de 
infraestrutura, como o desenvolvimento de um parque 
fluvial como parte de uma rede verde e de habitats 
aprimorada .” (p. 35)  

‘Rumo ao Rio Clyde 2050’ – “Ação: Atualizar o modelo de 
inundação do Rio Clyde em parceria com a SEPA e a Fairhursts, 
como uma base provisória de dados, com inserção dos dados de 
projeções da mudança do clima do UKCP18. 
Resultado: Compreensão dos níveis de inundação modelados 
provisórios e da nova área da Planície de Inundação Funcional 
para eventos de inundação (como 1 em 200 + eventos climáticos).” 
(p. 36) 
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caracterizada 
como… 

‘Introdução’ – “O Corredor do Rio Clyde é uma área central 
de uma grande área metropolitana. O potencial da área para se 
desenvolver como: um importante ponto focal para a 
atividade social; o motor da atividade econômica no oeste da 
Escócia; e um corredor verde de alta qualidade, é sustentado 
pela necessidade de reestruturar a abordagem espacial e 
cultural de seu desenvolvimento. A reestruturação será a 
base necessária para transformar a desigualdade presente 
na área e garantir o avanço nas intervenções estratégicas 
para ajudar na adaptação à mudança do clima.” (p. 10) 

‘Avançando | Estratégias de 
Placemaking ao longo do Rio’ 
– “Existem muitas áreas ao 
longo do Clyde que exibem 
atributos fortes bem-
sucedidos e outros lugares 
onde estão enfraquecidas, mas 
podem se tornar mais 
resistentes. Esses atributos 
incluem edifícios e ambientes 
históricos, habitats 
seminaturais e naturais, 
comunidades coesas, bairros 
vibrantes e locais de 
emprego.” (p. 28) 

‘Introdução’ – “Esse trabalho de base ajudou a identificar uma série 
de temas-chave como prioridades para o foco dessa orientação 
espacial estratégica. (...) Além disso, existem várias questões 
globais, nacionais e locais que terão um impacto crítico na 
consecução desses enfoques e exigirão uma consideração 
proeminente e cuidadosa. Esses incluem: 
- Mudança do clima, gestão de inundações e águas superficiais e 
amplitude das marés. 
- Deterioração do tecido do cais; 
- Propriedade de terra fragmentada; 
- Governança fluvial limitada entre agências.” (p. 9) 

‘Um Rio Sustentável’ – “Conforme estabelecido no SDF, 
uma das considerações mais críticas em qualquer 
empreendimento no Rio será a resiliência e adaptação ao 
clima, em particular respondendo ao aumento do risco de 
inundações, gerenciamento de águas superficiais e 
aumento do nível do mar.” (p. 12) 

‘Um Rio Sustentável’ – “Considerações principais [para as opções 
de intervenções]: o futuro do açude e a exigência de um açude novo 
ou realocado; o modelo provisório de inundação e previsões 
atualizadas sobre mudanças climáticas; a capacidade do Clyde a 
montante; a capacidade das vias navegáveis e conexões que fluam 
para o Clyde; e, a necessidade de uma abordagem de várias 
agências e entre autoridades.” (p. 12) 

relacionada a… ‘Sumário Executivo’ – “O SDF identifica que, para facilitar, 
direcionar e administrar essa escala de esforços coordenados 
de placemaking, é crítica a formação de um grupo de 
governança de multiagências.” (p. 3) 

‘Um Rio Sustentável’ – “(…) 
uma das considerações mais 
críticas em qualquer 
empreendimento no Rio será a 
resiliência e adaptação ao 
clima, em particular 
respondendo ao aumento do 
risco de inundações, 
gerenciamento de águas 
superficiais e aumento do 
nível do mar.” (p. 12)  

‘Introdução’ – “A evolução e o desenvolvimento futuros desta área 
estão entrelaçados com os impactos futuros da mudança do clima 
no rio e na cidade, principalmente o risco de aumento das 
inundações.” (p. 7)  

‘Introdução’ – “No geral, isso pode ser alcançado por meio da 
criação de uma rede conectada de lugares que permite que 
ocorra uma densidade crítica de pessoas, natureza, atividades 
e conexões, adotando uma cultura criativa e adaptativa de 
governança para o Rio, focada em uma escala de 
paisagem.” (p. 10) 

‘Avançando | Estratégias de 
Placemaking ao longo do Rio’ 
– “As Graving Docks  estão 
dentro da planície de 
inundação funcional do 
Corredor do Rio e, portanto, 

‘Um Rio Sustentável’ – “Questões críticas incluem: conectividade; 
proteção contra inundações; adaptação à mudança do clima; 
concepção de empreendimentos, incluindo espaços abertos e 
paisagismo fluvial; a planície funcional de inundação do rio.” (p. 
14)  
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‘Um Rio Sustentável’ – “Embora o City Development Plan 
forneça orientações abrangentes sobre como alcançar um 
placemaking de alta qualidade, o equilíbrio entre alcançar 
um rio vibrante e cheio de vida e garantir que os 
desenvolvimentos sejam responsivos ao clima e ao local, 
exigirá uma consideração cuidadosa do projeto.” (p. 12) 
 
“A significativa faixa de marés do Clyde tem um grande 
impacto no tipo de acesso, atividade e interação que as 
pessoas têm com a água e na água. Maior ativação e 
engajamento cívico com a água devem ser uma 
consideração importante na imaginação e redesenho das 
paredes do cais, para fornecer pontos de acesso mais fáceis 
e seguros. Além disso, a ativação e a interação com a água 
devem ser um fator central na análise e nas decisões sobre 
possíveis medidas futuras de adaptação climática.” (p. 16) 

novos usos para o local 
precisarão ser responsivos, 
adaptáveis e resilientes a 
essas condições ambientais.” 
(p. 32)  

“Design urbano, arquitetura, adaptação à mudança do clima, 
facilidades multifuncionais e espaço aberto (open space) serão 
absolutamente críticos, dadas as pressões criadas pela densificação 
e pela planície de alagamento funcional do rio.” (p. 14) 

‘Um Rio Verde’ – “O uso intensivo do espaço urbano para 
uma variedade de fins comerciais, de lazer e residencial 
aumentará a pressão sobre o espaço aberto e a paisagem do 
Rio e seus fins de comodidade e recreação, bem como de 
adaptação à mudança do clima. Portanto, é imperativo que 
o design dos espaços abertos do Corredor do Rio e suas 
ligações sejam da mais alta qualidade e maximize o 
potencial do Clyde de funcionar como uma paisagem 
saudável e multifuncional de espaço aberto.” (p. 24)  

Fonte: autoria própria  
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Anexo 12. Menções encontradas nos documentos de instrumentos e de um projeto de adaptação e resiliência às noções 
identificadas nos instrumentos de planejamento  

 
Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 
Infraestrutura, 
redes e espaços 
verdes e azuis 

"Em uma escala mais 
ampla, o sistema de 
planejamento fornece 
uma estrutura para 
pensar em como usamos 
o espaço para obter uma 
variedade de benefícios: 
por exemplo, redes 
verdes podem ser 
importantes para a 
vida selvagem, 
recreação e 
mobilidade; e a criação 
de florestas pode 
ajudar a absorver o 
dióxido de carbono e 
diminuir o fluxo da 
água para córregos e 
rios, ajudando a 
reduzir as inundações 
em áreas construídas. 
(...) Usar a abordagem 
de placemaking e os 
princípios do design 
pode ajudar a criar 
lugares onde estilos de 
vida sustentáveis e 
ativos se tornam a opção 
óbvia e fácil. (p. 35) 

"Novas abordagens e ações 
para enfrentar o desafio urgente 
estão sendo apresentadas: o 
2018 Programme for 
Government e o Climate 
Change Plan definem uma 
série de políticas relacionadas à 
adaptação, incluindo uma nova 
abordagem para gerenciar as 
inundações de águas 
superficiais, de acordo com a 
tendência internacional de 
cidades verdes-azuis." (p. 6) 

"O projeto Stalled Spaces se 
concentra no uso temporário de 
terrenos baldios, em espaços 
abertos subutilizados e em 
locais destinados ao 
desenvolvimento. Desde 2011, o 
projeto trouxe mais de 22 
hectares de terra para usos 
temporários, incluindo 
academias verdes, parquinhos, 
esculturas pop-up, educação ao 
ar livre e espaços de cultivo." 
(p. 28) 

"O framework de infraestrutura foi 
construído em torno da necessidade 
de Drenagem Urbana Sustentável 
(SUDS), levando-se em 
consideração como isso pode ser 
parte integrante da estratégia de 
placemaking por meio de redes 
azuis e verdes que estabelecem uma 
infraestrutura que cria um grão 
urbano altamente permeável com 
rotas pedestres, bicicletas e 
veículos." (p. 6) 

"Sumário executivo 
Identificamos ações que a 
comunidade e a parceria mais 
ampla podem realizar agora e no 
futuro próximo. Isso inclui: 
conscientização local, por exemplo, 
por meio de uma feira comunitária 
de mudanças climáticas para 
conscientizar sobre os problemas e 
os possíveis impactos sobre a vida 
em Lambhill e uma 'caixa de 
histórias' (...); medidas locais, por 
exemplo, gestão local de jardins e 
treinamento prático para que as 
pessoas identifiquem maneiras de 
reduzir o escoamento superficial 
de casas e jardins, desenvolver seus 
próprios cursos, criando novos 
espaços verdes comunitários em 
Lambhill; e se engajar com 
parceiros, por exemplo, SNH e SWT 
sobre planos de resiliência 
climática (...), e Metropolitan 
Glasgow Strategic Drainage 
Partnership para descobrir como a 
Lambhill pode se encaixar nessa 
agenda mais ampla de 
gerenciamento de água." (p. 3) 
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"Estratégia de uso da 
terra. Princípios: (…) 
Oportunidades de 
recreação ao ar livre e o 
acesso público à terra 
devem ser incentivados, 
juntamente com o 
fornecimento de espaços 
verdes acessíveis perto 
de onde as pessoas 
moram, dada a sua 
importância para a 
saúde e o bem-
estar."(p. 35) 

"Os espaços verdes fornecem 
benefícios importantes tanto 
para as pessoas quanto para 
o meio ambiente, e podem ser 
facilmente integrados a um 
local para torná-lo mais 
resiliente e adaptável aos 
efeitos das mudanças 
climáticas. Isso é realizado 
predominantemente por meio 
de projetos de infraestrutura 
verde. (...) As abordagens de 
infraestrutura verde podem 
oferecer benefícios adicionais 
em comparação com as 
abordagens convencionais 
para o planejamento de 
espaço aberto, porque 
oferecem maior 
funcionalidade. (...) A 
infraestrutura verde bem 
projetada e os espaços verdes 
projetados de forma criativa 
oferecem muitos benefícios e 
podem apoiar várias agendas, 
ajudando a desenvolver 
comunidades e locais 
sustentáveis, atrair residentes e 
empresas, apoiar estilos de 
vida saudáveis e incentivar os 
tipos de comportamento que 
contribuem para o sucesso 
dos locais em termos sociais, 
econômicos e ambientais." (p. 
44) 

"Meta 2.A. Criar um exemplo de 
resiliência integrado no norte da 
cidade.  
(...) o futuro do norte de Glasgow 
é emocionante, com várias 
iniciativas inovadoras atualmente 
em execução. Entre elas, estão a 
ambiciosa iniciativa Sighthill 
TRA e a Thriving Places, que 
aumentam as oportunidades da 
população local e melhoram a 
qualidade de vida. A área 
também abriga extensas áreas 
de espaço verde e o Canal Forth 
and Clyde, além de ter um 
potencial significativo para a 
implantação de novas soluções 
inteligentes para os desafios 
urbanos, incluindo esquemas de 
aquecimento urbano e tecnologia 
inteligente." (p. 53) 

"Rede de Espaços Abertos 
As áreas de regeneração de Port 
Dundas, Sighthill e Cowlairs 
oferecem uma oportunidade única de 
reconfigurar os espaços abertos do 
norte de Glasgow em uma rede 
acessível e de alta qualidade. Port 
Dundas tem um enorme potencial 
para estabelecer um novo sistema 
interno de espaço aberto que esteja 
integralmente vinculado à futura 
rede de espaço aberto do Norte de 
Glasgow. Essa rede de espaço 
aberto será composta por espaços 
verdes, espaços azuis e recursos de 
domínio público boa qualidade. (p. 
11) 

"Sobre o projeto 
Neste projeto, queríamos combinar o 
espírito ativo da comunidade no 
Lambhill Stables com a 
oportunidade de incluir a resiliência 
climática como parte da atividade 
do Glasgow City Council de 
engajamento da comunidade. O 
objetivo geral era descobrir como - 
trabalhando juntos - podemos criar 
comunidades locais mais 
resistentes aos impactos das 
mudanças climáticas. O projeto 
também foi projetado para incluir a 
consideração da resiliência 
climática dentro de uma agenda 
mais ampla de espaços verdes e 
placemaking. (p. 4) 
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"O Green Infrastructure Fund 
visa melhorar o ambiente 
urbano da Escócia, 
aumentando e aprimorando o 
espaço verde em nossas vilas 
e cidades, especialmente 
perto de áreas de privação 
múltipla. Isso melhorará a 
resiliência às mudanças 
climáticas, a saúde e o bem-
estar, reduzirá o isolamento 
social e tornará essas áreas 
mais atraentes para as pessoas 
viverem e trabalharem, 
atraindo empregos, empresas 
e investimentos adicionais. 
O SNH pretende entregar um 
mínimo de 15 projetos na 
Escócia que melhorem ou 
criem pelo menos 140 hectares 
de infraestrutura verde 
urbana. Eles também 
pretendem realizar de 10 a 15 
projetos menores de 
envolvimento da comunidade, 
onde o foco é trabalhar com as 
pessoas para ajudá-las a 
aproveitar ao máximo seu 
espaço verde local." (p. 46) 

"Soluções sustentáveis de 
gerenciamento de água - como 
canais abertos, lagoas e jardins 
de chuva para armazenamento e 
tratamento de águas superficiais - 
podem oferecer benefícios 
práticos para reduzir o risco de 
inundação localmente e mais 
downstream, fornecendo um 
nível de tratamento de água. 
Eles também fornecem como 
vantagens sociais, econômicas e 
ambientais para comunidades e 
pessoas. Se bem geridas, elas 
podem ser um recurso estético e 
de comodidade para as 
comunidades e podem melhorar 
os valores das propriedades 
locais em comparação com uma 
solução de drenagem de 
engenharia pesada. Essa 
infraestrutura verde significa 
uma transição em relação à 
infraestrutura de drenagem do 
passado, que visava remover a 
água rapidamente para drenos e 
esgotos abaixo do solo. Existe, 
portanto, uma mudança cultural 
a ser alcançada para garantir 
que desenvolvedores e cidadãos 
em Glasgow reconheçam o 
valor das soluções de 
infraestrutura verde e que 
sejam capazes de maximizar o 
valor das funcionalidades de 
novos espaços verdes e azuis na 
cidade." (p. 59-60) 

"Qualidade de Vida 
Um dos resultados do Port Dundas 
Planning Charrette foi a aspiração 
de integrar qualidade de vida, 
meio ambiente e economia, 
combinando-os para produzir um 
novo 'estilo de vida' na área. O 
acesso à educação de qualidade nos 
níveis fundamental, médio e 
universitário é um fator 
tradicionalmente importante, assim 
como o estado da economia local, 
mas outros fatores demonstraram 
ser consistentemente mais fortes, 
incluindo: 
a) ofertas sociais, como locais de 
encontro ou locais de 
entretenimento 
b) abertura ou quão acolhedor é um 
lugar 
c) os atributos físicos e os espaços 
verdes da área." (p. 13) 

"Sobre os Lambhill Stables 
Os Lambhill Stables são um foco 
para ação ambiental e social. Os 
estábulos estão localizados na 
extremidade norte de Lambhill, ao 
lado do canal. Um local ideal para 
maximizar os benefícios do espaço 
verde local." (p. 4) 
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"Canal & North Gateway, 
Glasgow 
Este projeto modelo apoiado 
pelo Green Infrastructure Fund 
é um exemplo de como a 
infraestrutura verde-azul 
pode sustentar a regeneração 
local. Em resposta à mudança 
climática e ao aumento do 
risco de inundações, o 
objetivo deste projeto é 
desenvolver uma solução 
inovadora de gerenciamento 
de águas superficiais. Os 
benefícios deste projeto 
incluem o fornecimento de 
corredores de biodiversidade 
e vias de acesso ao longo do 
canal para as comunidades 
locais." (p. 47) 

"O que isso significa para mim" 
... 
Melhores espaços verdes e 
abertos para recreação, o que 
também ajuda a reduzir o risco 
de danos causados por 
inundações em suas casas. (p. 
60)" 

"Orientação 
Todos os empreendimentos devem 
ter uma relação positiva com a 
paisagem e o patrimônio natural, 
de forma que: 
• a ligação positiva do 
empreendimento aos corredores 
do espaço verde seja 
implementada por meio do 
desenvolvimento de redes públicas 
de espaço verde que abrangem 
ciclovias, sistemas de trilhas, 
instalações recreativas e habitats 
gerenciados 
• o empreendimento contribua para 
melhorias da paisagem que 
mantêm e aprimoram as áreas de 
caráter paisagístico da área de Port 
Dundas e seus arredores 
• sejam criados espaços verdes ou 
abertos que se vinculam para criar 
uma rede informal, mas 
planejada, em Port Dundas - 
incluindo parques, jardins, bosques, 
corredores verdes, (...) links para 
áreas abertas existentes redes 
verdes e azuis  
• haja provisão de espaços que 
podem executar 
várias funções diferentes - como 
recreação formal e informal, 
conservação da natureza, SUDS, 
configurações aprimoradas para 
empreendimentos existentes, rotas 
para ciclovias, áreas para 
gerenciamento de riscos de 
enchentes, um recurso educacional - 

"Criando uma imagem do que seria 
um Lambhill pronto para o clima 
[climate ready]; a partir de todas 
essas informações que reunimos 
participantes do workshop 3, 
criamos imagens de um Lambhill 
pronto para o clima. Estas 
palavras-chave e frases foram usadas 
para descrever estas imagens: 
liderado pela comunidade | misto | 
orgulho vibrante e pertencimento | 
pessoas interativas pessoas são 
centrais | energia renovável, um 
exemplo para outras comunidades | 
cultivo ativo de alimentos | espaço 
verde | atraente multicolorido | 
variedade (de lojas, atividades) 
positiva | seguro | relaxante | 
resiliente (p. 8) 
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como parte integrante do novo 
edifício." (p. 16) 

"O Green Infrastructure 
Community Engagement 
Fund, lançado em 2017 e 
oferece 1,2 milhão de libras em 
projetos de envolvimento de 
comunidades nas cidades da 
Escócia e em cidades maiores. 
O fundo é usado 
principalmente para apoiar o 
emprego da equipe do 
projeto para trabalhar com 
as comunidades, ajudando-as 
a fazer melhor uso do seu 
espaço verde ou a 
desenvolver suas próprias 
propostas sobre como ele 
pode ser melhorado. O 
desenvolvimento de 
infraestrutura verde em nossas 
vilas e cidades apoiará sua 
adaptação às mudanças 
climáticas, fornecendo espaço 
para o gerenciamento de 
inundações naturais e 
aumentando a 
biodiversidade. O Community 
Engagement Fund visa 
garantir que as comunidades 
estejam conectadas à natureza e 
sejam capazes de moldar as 
melhorias em sua área local." 
(p. 45) 

  "Economia 
• apoiar a economia local por meio 
do desenvolvimento de habilidades 
em horticultura, arboricultura e 
atividades relacionadas aos 
espaços verdes." (p. 17) 

"Qual são os próximos passos? 
Ações locais 
Desenvolver novos espaços verdes 
da comunidade em Lambhill - com 
foco na melhoria de espaços que 
não funcionam bem; tornando-os 
mais atraentes e dando-lhes um 
uso positivo, vinculando-se à rede 
verde mais ampla para aumentar 
as conexões entre os espaços 
verdes e projetados para reduzir o 
escoamento de águas superficiais e 
o risco de inundações." (p. 11) 
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"Comportamentos Individuais 
(...) Os indivíduos são 
incentivados a manter as 
áreas verdes e sistemas 
verdes e de drenagem 
superficial livres de detritos. 
As pessoas podem se inscrever 
nos Alertas de Inundação da 
SEPA para obter avisos de 
inundação em antemão e 
acessar mais informações por 
meio do Scottish Flood 
Forum." (p. 60) 

  "Qualidade Vida 
• incentivar o envolvimento com a 
paisagem, ativamente por meio de 
assistência e produção ou 
passivamente por meio de projetos 
educacionais e comunitários 
• criar oportunidades para 
ocupação pública e processos 
direcionados do desenvolvimento 
de espaços verdes 
• melhorar o acesso aos ativos do 
espaço verde circundante, 
incentivando estilos de vida ativos e 
promovendo esquemas que 
melhorem o caráter e a identidade da 
área. (p. 17) 

"Engajamento de parceiros 
Os aspectos a serem considerados 
pelas agências e outros parceiros 
incluem: 
Incentivar o uso de telhados 
verdes e infraestrutura verde, 
projetar novas construções e manter 
os edifícios existentes prontos para o 
clima." (p. 11) 

"O Natural Health Service 
apoia o setor de saúde a adotar 
'exercícios verdes' como parte 
de políticas e práticas. Isso fará 
com que os programas de 
saúde baseados na natureza 
sejam usados como parte da 
promoção e melhoria da 
saúde, além de incentivar 
comportamentos de estilo de 
vida mais saudáveis." (p. 78) 

  "Rotas e acesso a pedestres 
As rotas de pedestres pelo local 
geralmente devem seguir contornos 
e / ou conectar hubs, espaços 
sociais e espaços verdes". (p. 44) 

"Desafios 
Oportunidades subutilizadas de 
espaço verde - alguns problemas 
com a territorialidade." (p. 13) 

"Os projetos de 
infraestrutura podem variar 
em escala e fornecer múltiplos 
cobenefícios para diferentes 
áreas. A infraestrutura 
verde-azul, por exemplo, pode 
atuar para melhorar a 
drenagem e reduzir as 
inundações, além de 
aumentar a qualidade do ar, 
a biodiversidade, a saúde 

  "Uma das principais áreas de espaço 
aberto nessa área [norte] fica na 
North Canal Bank Street, adjacente à 
ponte sobre o Canal. (...) Esse 
espaço verde está estrategicamente 
localizado na interseção de várias 
ligações importantes ao longo do 
canal e futuras conexões com a 
Payne Street e Island Sites. Outra 
área importante do espaço verde está 
potencialmente localizada no ponto 
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humana e o bem-estar 
emocional por meio do acesso 
ao espaço verde. Melhorias na 
resiliência da infraestrutura da 
Escócia terão impactos 
positivos em várias áreas e 
contribuirão para cada um dos 
resultados esperados do 
Adaptation Programme." (p. 
122) 

mais alto deste local, onde alguma 
forma de marcação como ponto de 
referência pode ser considerada 
apropriada." (p. 45) 

"As mudanças climáticas 
provavelmente aumentarão a 
frequência de eventos de 
inundação na Escócia. Será 
importante garantir que a 
infraestrutura existente e nova 
seja resistente aos impactos das 
inundações, além de investir 
em infraestrutura específica 
de gerenciamento de riscos de 
inundação, incluindo 
infraestrutura verde-azul." 
(p. 141) 

      

"Os principais elementos que 
promovem adaptação 
incluem: melhorar a resiliência 
do ecossistema por meio da 
expansão de habitat 
direcionada, restauração 
e gerenciamento em escala 
paisagística (incluindo redes 
verdes em / ao redor dos 
conjuntos habitacionais), com 
uma abordagem adaptativa 
incorporada" (p. 153) 

      

"O fundo de infraestrutura 
verde visa melhorar o 
ambiente urbano da Escócia, 
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aumentando e aprimorando o 
espaço verde em nossas vilas 
e cidades, especialmente 
perto de áreas de privação 
múltipla." (p. 168) 
"Melhorando o acesso ao 
ambiente natural 
Indicadores potenciais: 
Fundo Green Infrastructure 
(intervenção estratégica de 
infraestrutura verde)  
Número de espaços verdes 
melhorados e usados 
regularmente para a 
aprendizagem ao ar livre 
(Outdoor Learning in Nature 
Fund) 
Extensão e conectividade de 
corredores verdes para 
viagens ativas (Sustrans) 
Estudos de caso: 
Projetos de infraestrutura 
verde (por exemplo, 
financiados por meio do Green 
Infrastructure Strategic 
Intervention)" (p. 220)  

      

"Estamos trabalhando com 
parceiros na região do Mar do 
Norte, como parte de um 
projeto da UE Interreg, para 
construir a base de evidências 
para soluções baseadas na 
natureza, para ajudar a 
justificar o investimento, 
otimizar sua eficácia e 
incentivar a integração de 
abordagens na região. 
O objetivo geral do projeto 
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Building with Nature é tornar 
as costas, estuários e bacias 
hidrográficas da região do Mar 
do Norte mais adaptáveis e 
resistentes aos efeitos da 
mudança do clima. Locais de 
demonstração para 
adaptação às mudanças 
climáticas foram estabelecidos 
em sete locais costeiros e seis 
em escala de captação na 
região do Mar do Norte (...). 
Eles reúnem evidências de 
soluções que usam processos 
naturais para oferecer 
gerenciamento de riscos de 
inundação e erosão costeira, 
melhorando os serviços 
ecossistêmicos." (p. 23) 
"Empowering Communities: 
Community Flood Volunteer 
Project 
 Os voluntários da comunidade 
são treinados pelos The 
Conservation Volunteers, que 
são uma instituição de caridade 
voluntária da comunidade, 
oferecendo oportunidades para 
ajudar as pessoas a proteger e 
aprimorar seu espaço verde e 
biodiversidade locais. Os 
voluntários são então 
equipados pela autoridade 
local para avaliar os cursos de 
água, relatar bloqueios à 
autoridade local e manter os 
cursos de água prioritários, 
se for seguro. (...) Essa nova 
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abordagem permite que as 
comunidades melhorem sua 
resiliência para responder e 
se recuperar de inundações." 
(p. 40) 

Placemaking e 
soluções 
integradas à 
paisagem 

"Prédios, ruas e espaços 
são os ingredientes do 
local, e 'placemaking' é 
uma maneira útil de 
pensar sobre como o 
sistema de 
planejamento pode 
ajudar a Escócia a 
descarbonizar. 
Placemaking é 
fundamentalmente sobre 
pessoas, comunidades, 
vizinhos e famílias. Pode 
fornecer às pessoas a 
oportunidade, o poder 
e o apoio para falar 
sobre seu lugar e usar 
isso para informar 
ações futuras." (p. 33)  

" Resultado esperado 1: Nossas 
comunidades são inclusivas, 
empoderadas, resilientes e 
seguras em resposta às 
mudanças climáticas. Esse 
resultado utiliza o 
'placemaking', a ideia de que 
cada local deve ser planejado, 
projetado e gerenciado para 
atender às necessidades e 
aspirações das pessoas que 
moram lá. Existem dois 
elementos principais que 
compõem um local: aspectos 
sociais e aspectos físicos. O 
primeiro sub-resultado das 
comunidades refere-se aos 
aspectos sociais e inclui as 
maneiras pelas quais as 
comunidades podem ser 
equipadas com o 
conhecimento e as 
ferramentas para se adaptarem 
às mudanças climáticas, 
enquanto se empoderam para 
fazê-lo. O segundo refere-se 
aos aspectos físicos da 
comunidade, incluindo o 
ambiente construído e 
histórico, e todos os espaços 
entre eles." (p. 10) 

"Uma vez adotado, o City 
Development Plan (CDP) 
desempenhará um papel central 
na orientação de uma 
abordagem baseada em local 
[place-based approach] para 
melhorar a resiliência pessoal, 
comunitária e econômica. O 
CDP foi informado e alinhado 
com os objetivos do Strategic 
Plan e promove uma estrutura de 
políticas que prioriza a conquista 
de placemaking bem-sucedido." 
(p. 50) 

"O contexto da política de 
planejamento e regeneração para 
a área de Port Dundas é 
estabelecido em vários documentos. 
Esta Supplementary Guidance é 
consistente com as estratégias de 
planejamento já adotadas, incluindo 
o Glasgow and Clyde Valley 
Strategic Development Plan e a 
abordagem é consistente com o que 
está no Proposed City Development 
Plan. Além disso, a abordagem de 
placemaking da área é bem 
apoiada na política de 
planejamento nacional e local, 
assim como os princípios 
fundamentais do local [place 
principles]." (p. 3) 

"Sobre o projeto 
Neste projeto, queríamos combinar o 
espírito ativo da comunidade no 
Lambhill Stables com a 
oportunidade de incluir a resiliência 
climática como parte da atividade 
do Glasgow City Council de 
engajamento da comunidade. O 
objetivo geral era descobrir como - 
trabalhando juntos - podemos criar 
comunidades locais mais 
resistentes aos impactos das 
mudanças climáticas. O projeto 
também foi projetado para incluir a 
consideração da resiliência 
climática dentro de uma agenda 
mais ampla de espaços verdes e 
placemaking. (p. 4) 
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"Dada a ampla gama 
de impactos do 
planejamento, o 
compromisso político 
local com os planos de 
desenvolvimento é 
crucial para garantir que 
as decisões sejam 
consistentes e os 
resultados benéficos da 
entrega dos planos 
possam ser alcançados. 

"Canal and North Gateway, 
Glasgow 
(…) As terras usadas para 
desenvolver esse esquema 
estavam anteriormente vazias 
e abandonadas, contribuindo 
para temas gerais de 
placemaking que são tão 
importantes para as 
comunidades locais." (p. 47) 

"Placemaking 
Placemaking, ou placemaking 
bem-sucedido, é sustentado por 
uma abordagem liderada pelo 
design para projetar um novo 
desenvolvimento que é 
coordenado por meio de processo 
de planejamento. Todos os 
aspectos da placemaking bem-
sucedido, além da contribuição 
de novos desenvolvimentos, 
exigem uma abordagem 

"O framework de infraestrutura 
foi construída em torno da 
necessidade de Drenagem Urbana 
Sustentável (SUDS), levando-se em 
consideração como isso pode ser 
parte integrante da estratégia 
placemaking por meio de redes 
azuis e verdes que estabelecem uma 
infraestrutura que configura um 
meio altamente permeável à faixa 
de pedestres, bicicletas e veículos." 
(p. 6) 

"Adotando uma abordagem de 
placemaking para adaptação 
A qualidade do local tem várias 
implicações importantes para a 
resiliência da comunidade. 
(...) As atividades de placemaking 
devem incluir um elemento 
significativo de adaptação às 
mudanças climáticas. Com isso em 
mente, o foco do processo de 
avaliação e planejamento em 
Lambhill tem sido identificar: 
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Usar a abordagem de 
placemaking e os 
princípios do design 
pode ajudar a criar 
lugares onde estilos de 
vida sustentáveis e 
ativos se tornam a opção 
óbvia e fácil." (p. 35) 

holística que considera o 
contexto da área e equilibra a 
gama de interesses e 
oportunidades para criar 
vários benefícios 
interconectados por meio de 
um processo colaborativo. 
Placemaking envolve a 
compreensão dos elementos que 
contribuem para a área, 
considerando o que atualmente 
funciona bem e o que está 
falhando. O placemaking 
contribui para a criação de 
lugares bem-sucedidos e 
resilientes, com base no 
equilíbrio da relação entre as 
características físicas, sociais e 
econômicas da área." (p. 50) 

"O Glasgow City Council está 
adotando uma abordagem mais 
engajada e direta para o design em 
toda a área. Nessa abordagem, as 
características de qualidade do 
local, como inovação, atração de 
talentos, qualidade de vida, bem-
estar, saúde e aprendizado, 
representam um conjunto de 
parâmetros muito mais profundo do 
que o design da construção. A 
orientação complementar deve, 
portanto, preocupar-se com: 
• desempenho do lugar (troca, 
aprendizado, capital social, redução 
de energia, experiência) 
• paisagem (experiência, energia e 
patrimônio) 
• processo (instituições, coprodução, 
engajamento) 
• infraestrutura principal (transporte, 
energia e alimentos) 
• novos padrões de desenvolvimento 
(trabalhando com ativos do lugar)" 
(p. 13) 

melhorias que incluam adaptação 
às mudanças climáticas; e maneiras 
de oferecer essas melhorias que 
envolvem a população local e 
fortalecem a capacidade da 
comunidade." (p. 4) 
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"Todos os empreendimentos 
devem ter uma relação positiva 
com a paisagem e o patrimônio 
natural, para que: 
• a ligação positiva do 
empreendimento aos corredores 
do espaço verde seja implementada 
por meio do desenvolvimento de 
redes públicas de espaço verde que 
abranjam ciclovias, sistemas de 
trilhas, instalações recreativas e 
habitats gerenciados 
• o empreendimento contribua 
para melhorias da paisagem que 
mantêm e aprimoram as 
características paisagísticas 
intrínsecas da área de Port Dundas e 
seus arredores." (p. 16) 

"O Council incentivará novos 
empreendimentos residenciais, 
mistos, industriais ou de emprego 
para promover, fornecer e integrar 
modos de transporte sustentáveis, 
incluindo, sempre que possível: 
(...) • espaço para futuras adaptações 
e mudanças ao longo do 
desenvolvimento 
• conexões com a paisagem 
circundante sempre que possível e 
com os caminhos e ciclovias 
existentes." (p. 18) 
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"O Council incentivará 
empreendimentos nos quais os 
ambientes de trabalho estejam 
integrados à estrutura de Port 
Dundas se: 
• novos serviços comunitários e de 
lazer são considerados elementos 
integrados do novo ambiente do 
empreendimento (como esportes, 
creche, escola / instalações de 
aprendizado) 
• os novos ambientes de trabalho são 
integrados em Port Dundas por meio 
de projeto paisagístico e da 
articulação de edifícios em direção à 
rua." (p. 26) 
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"Qualidade de Vida 
• incentivar a manutenção das 
qualidades tradicionais da 
paisagem, seja ativamente por meio 
de cuidados e produção ou 
passivamente por meio de recreação 
• fornecer uma miríade de 
oportunidades de envolvimento 
das famílias na história da área 
por meio de projetos comunitários 
• criar oportunidades para o 
desenvolvimento da herança 
orientada por processos, nas quais as 
comunidades decidem sobre o uso 
de ativos de acordo com suas 
necessidades ao longo do tempo, em 
vez de fixar usos desde o início do 
desenvolvimento." (p. 39) 
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Regeneração  "Melhorar a eficiência 

energética das casas 
também ajudará as 
famílias coletivamente 
economizar centenas de 
milhões de libras em 
suas contas de 
combustível durante a 
vigência deste Climate 
Change Plan, dinheiro 
que está disponível para 
ser reciclado nas 
economias locais. 
Algumas das medidas 
necessárias para 
melhorar a eficiência 
energética de um 
edifício, por exemplo 
isolamento da parede 

"Canal e North Gateway, 
Glasgow 
Este projeto modelo apoiado 
pelo Green Infrastructure Fund 
é um exemplo de como a 
infraestrutura verde-azul  
pode sustentar a regeneração 
local. (...) Os benefícios deste 
projeto incluem o fornecimento 
de corredores de 
biodiversidade e vias de 
acesso ao longo do canal para 
as comunidades locais." (p. 
47) 

"O potencial comunitário, 
ambiental e econômico de 
locais abandonados e vazios em 
Glasgow será desbloqueado. Ao 
usar a modelagem 3D para 
mapear terras vazias e 
abandonadas, poderemos 
reduzir o risco de 
empreendimentos identificando 
novas oportunidades acima e 
abaixo do solo. Isso promoverá 
oportunidades de 
desenvolvimento associadas aos 
locais, a fim de atrair 
desenvolvedores e promover a 
regeneração econômica, o 
desenvolvimento compacto da 
cidade e os serviços 
adequados." (p. 53) 

"Visão Estratégica para a Área: 
1. Port Dundas é estrategicamente 
significativo para o centro da cidade 
de Glasgow e o norte de Glasgow - 
ele tem um relacionamento de 360 ̊ 
com a cidade, conectando o bem 
sucedido centro da cidade à 
regeneração do norte de Glasgow." 
(p. 3) 
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externa, leva a 
alterações na aparência 
externa, que 
contribuem para os 
objetivos de 
regeneração da 
comunidade. (...) O 
investimento em 
melhorias nas formas e 
materiais de 
construção para 
edifícios comerciais e 
públicos podem apoiar a 
regeneração mais 
ampla e a criação de 
lugares melhores." (p. 
98) 

"Por meio de uma parceria do 
Glasgow City Council, Scottish 
Canals e Scottish Water, sob a 
égide da Metropolitan 
Glasgow Strategic Drainage 
Partnership, a construção do 
primeiro canal inteligente da 
Europa começou em maio de 
2018. Com as redes de esgoto 
atingindo sua capacidade no 
Norte de Glasgow, novas ideias 
para a gestão das águas 
superficiais eram necessária 
para desbloquear o potencial de 
desenvolvimento futuro. (...) 
Este projeto pioneiro 
desbloqueará 110 hectares no 
norte da cidade para 
investimento, regeneração e 
desenvolvimento, abrindo 
caminho para mais de 3000 
novas casas." (p. 132) 

"Os Jogos [2014 Commonwealth 
Games] foram uma oportunidade 
de trazer vitalidade às áreas da 
cidade que mais sofreram 
durante um período 
prolongado de 
desindustrialização e declínio 
da população - em particular no 
extremo leste da cidade. 
O parceiro multiagência Clyde 
Gateway foi estabelecido para 
gerenciar os esforços de 
regeneração no extremo leste da 
cidade. As agências parceiras 
consultaram intensivamente as 
comunidades locais desenvolver 
os pontos fortes da comunidade 
e maximizar os benefícios 
sociais. Esses esforços de 
regeneração incluíram novas 
infraestruturas de estradas, 
reforma de instalações 
existentes e a nova Emirates 
Arena e o Sir Chris Hoy 
Velodrome." (p. 56) 

"Princípios de Visão e de Local 
No cerne da Supplementary 
Guidance está a visão derivada do 
processo de charrette, cujo objetivo 
é diferenciar Port Dundas de 
outras áreas. Como uma área que 
tem vários usos pressionando seus 
limites e está em transição, uma 
visão clara deve ser apresentada 
para guiar a regeneração da área." 
(p. 7) 
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"Lições Aprendidas para 
Glasgow: 
Podemos mitigar nossos riscos 
de inundação trabalhando 
dentro do ciclo natural da 
água, enquanto 
simultaneamente criamos 
novos espaços de lazer para 
nossas comunidades e 
alcançamos os objetivos de 
regeneração urbana." (p. 61) 

"Rede de Espaço Aberto  
As áreas de regeneração de Port 
Dundas, Sighthill e Cowlairs 
oferecem uma oportunidade única 
de reconfigurar os espaços abertos 
do norte de Glasgow em uma rede 
acessível e de alta qualidade. Port 
Dundas tem um enorme potencial 
para estabelecer um novo sistema 
interno de espaço aberto que esteja 
integralmente vinculado à futura 
rede de espaço aberto do Norte de 
Glasgow." (p. 11) 

Justiça 
climática e 
equidade  

"O governo escocês está 
orgulhoso de seu 
trabalho para defender a 
justiça climática e 
espera que o Acordo de 
Paris conduza ações 
globais para evitar os 
piores impactos da 
mudança climática que 
caem sobre as pessoas 
mais pobres e 
vulneráveis do mundo. 
A justiça climática é 
uma questão 
fundamental para os 
direitos humanos e os 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 
Mais de 6 milhões de 
libras do inovador 
Fundo de Justiça 
Climática da Escócia já 
apoiou 11 projetos em 
algumas das 

"Resultado esperado 2: As 
pessoas na Escócia mais 
vulneráveis às mudanças 
climáticas são capazes se 
adaptar e a justiça climática 
está incorporada na política 
de adaptação às mudança do 
clima. 
Os impactos negativos da 
mudança do clima 
provavelmente serão mais 
sentidos por aqueles que já são 
vulneráveis a seus efeitos, mas 
fizeram pouco ou nada para 
causar o problema. O governo 
escocês defende a justiça 
climática e promove uma 
abordagem de direitos 
humanos centrada nas 
pessoas que compartilha os 
benefícios do 
desenvolvimento equitativo 
de baixo carbono e os custos 
da mudança climática de 
maneira justa. Para melhorar a 

Carta do líder do Council 
"(...) É uma característica 
marcante do espírito de Glasgow 
que sempre procuramos 
primeiro combater as 
desigualdades e garantir que 
nossas comunidades menos 
favorecidas estejam no centro de 
todo o nosso pensamento. Quero 
que nossa cidade seja um lugar 
mais justo, onde a resiliência 
cresça a partir de comunidades 
fortes."(p. 4) 
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comunidades mais 
vulneráveis da África e, 
em 2016, o Primeiro 
Ministro prometeu mais 
15 milhões de libras em 
cinco anos para apoiar os 
países em 
desenvolvimento no Sul 
Global."(p. 14) 

capacidade das pessoas de se 
adaptarem às mudanças 
climáticas, as pessoas mais 
vulneráveis devem primeiro 
ser engajadas e empoderadas 
em suas próprias 
comunidades (...). O segundo 
sub-resultado refere-se à 
prestação de assistência social 
e de saúde na Escócia, 
reconhecendo que os impactos 
nesses serviços provavelmente 
afetarão desproporcionalmente 
aqueles que já são mais 
vulneráveis." (p. 10) 

"O Acordo de Paris 
sobre mudança do clima 
vincula mitigação e 
adaptação e estabelece 
uma meta global de 
reduzir a vulnerabilidade 
às mudanças climáticas. 
Todos os países devem 
planejar e agir sobre a 
adaptação. Na Escócia, 
continuaremos a 
fortalecer nossa 
adaptação à mudança do 
clima nos próximos anos 
e décadas, trabalhando 
com parceiros de 
diversos setores nas 
prioridades para a 
próxima atualização do 
programa de adaptação 
em 2019. Ao fazer isso 
portanto, a Escócia 
também manterá um 

"As Scotland’s Flood Risk 
Management Strategies 
estabelecem a ambição de curto 
a longo prazo para o 
gerenciamento de risco de 
inundação, com as mudanças 
climáticas e a justiça social 
incorporadas à abordagem." 
(p. 43) 

"Pilar 1 - Nós empoderaremos 
os habitantes de Glasgow 
Meta A: Melhorar o acesso 
equitativo a serviços locais de 
qualidade que promovam o 
bem-estar." (p. 33) 
"Isso inclui serviços públicos, 
como assistência social e saúde, 
escolas, museus, centros de lazer 
e bibliotecas, além de 
instalações que fornecem 
comida saudável, bancos e 
serviços financeiros acessíveis. 
Isso também considera a situação 
dos nódulos de transporte para 
conexão com outras partes da 
cidade." (p. 39) 
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forte foco na justiça 
climática, reconhecendo 
que os impactos das 
mudanças climáticas 
tendem a impactar 
mais severamente as 
pessoas mais pobres e 
as comunidades 
vulneráveis." (p. 29) 

"Justiça climática 
global 
A Escócia defende a 
justiça climática, e o 
governo escocês espera 
que o Acordo de Paris 
conduza uma ação 
global para evitar que 
os piores impactos da 
mudança climática 
recaiam sobre as 
pessoas mais pobres e 
vulneráveis do mundo." 
(p. 48) 

"O governo escocês está 
comprometido em adotar uma 
abordagem baseada em 
direitos humanos para 
enfrentar os desafios colocados 
pelas mudanças climáticas. O 
recente Relatório Especial da 
ONU sobre mudança 
climática e pobreza destacou 
que o maior impacto da 
mudança climática será 
sentido por aqueles que 
vivem na pobreza e que a 
mudança climática também 
ameaça a democracia e os 
direitos humanos. O Acordo 
de Paris inclui o conceito de 
justiça climática, que 
reconhece que os pobres e 
vulneráveis no país e no 
exterior são os primeiros a 
serem afetados pelas mudanças 
climáticas, mas fizeram pouco 
ou nada para causar o 
problema." (p. 66) 

"Valor da Resiliência 
Glasgow será mais resiliente 
diante dos riscos das mudanças 
climáticas. Promoveremos um 
planejamento integrado e de 
longo prazo que empodere as 
comunidades e promova a 
liderança local. Aproveitaremos 
a ameaça das mudanças 
climáticas como uma 
oportunidade para aprimorar 
nossos ativos naturais e 
artificiais, melhorando a 
qualidade de vida de todos os 
habitantes da região. Buscaremos 
oportunidades de investir em 
projetos de infraestrutura 
integrada que aumentem a 
justiça social e, ao mesmo 
tempo, forneçam às 
comunidades locais novas 
habilidades e oportunidades de 
emprego." (p. 50) 
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"Os planos do governo 
escocês de 
descarbonização de 
nossa economia, 
conforme estabelecido 
neste plano, fortalecerão 
a posição da Escócia 
como destino 
internacional de 
investimento e inovação. 
Trabalharemos para 
proporcionar uma 
transição inclusiva e 
socialmente justa, com 
base na igualdade de 
oportunidades, um 
mercado de trabalho 
justo e inclusivo, coesão 
regional e comunidades 
seguras e protegidas." 
(p. 13) 

"O governo escocês trabalha 
para combater a pobreza e a 
justiça social de várias 
maneiras. Queremos que a 
Escócia seja um lugar onde as 
pessoas sejam mais saudáveis, 
mais felizes e tratadas com 
respeito, e onde as 
oportunidades, a riqueza e o 
poder se espalhem de 
maneira mais igualitária. 
Nosso Fairer Scotland Action 
Plan estabelece 50 ações de 
justiça para este mandato 
parlamentar, visando cinco 
ambições de alto nível, 
incluindo: acabar com a 
pobreza infantil, uma base 
sólida para todos os jovens, 
uma vida profissional mais 
justa e uma terceira idade 
próspera. Ao tornar a Escócia 
um lugar mais justo, também 
melhoraremos a capacidade 
de adaptação do povo da 
Escócia." (p. 68) 

"Nossa Visão 
Glasgow é uma cidade 
próspera, inclusiva e resiliente. 
Celebramos inovação, produção 
e cultura. Nossa cidade do futuro 
é uma sociedade justa, onde 
todos os habitantes da região 
de Glasgow podem desfrutar 
da melhor saúde e bem-estar 
possível e ter as oportunidades 
que necessitam para que a nossa 
cidade floresça." (p. 23) 
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"Nossa abordagem de 
descarbonização está 
enraizada em nossa 
Economic Strategy, que 
reconhece que uma 
economia mais 
inclusiva e sustentável 
melhora as 
oportunidades, as 
chances de vida e o 
bem-estar dos cidadãos 
da Escócia. 
Trabalharemos para 
proporcionar uma 
transição inclusiva e 
socialmente justa, com 
base na igualdade de 
oportunidades, um 
mercado de trabalho 
justo e inclusivo, coesão 
regional e comunidades 
seguras e protegidas." 
(p. 43) 

"O Place Standard é uma 
ferramenta para avaliar a 
qualidade de um local e pode 
ajudar comunidades, 
autoridades públicas e 
indústria a trabalharem 
juntos para criar locais que 
ofereçam alta qualidade de 
vida. Ao proporcionar uma 
oportunidade igual para os 
indivíduos considerarem 
quais elementos do lugar são 
mais importantes para eles e 
quais poderiam ser 
melhorados em sua área 
local, a ferramenta pode dar 
voz àqueles que geralmente 
não são ouvidos. Como parte 
de um programa de melhoria 
contínua, o trabalho se 
concentrará no engajamento 
de grupos diversos e 
raramente ouvidos, ajudando 
a capitalizar as 
oportunidades de place-based 
approaches para apoiar a 
justiça climática e a 
adaptação à mudança do 
clima." (p. 71) 

"Empoderando os habitantes 
de Glasgow 
Glasgow é uma cidade diversa. É 
também uma cidade de 
desigualdade. Queremos criar 
uma sociedade mais justa e 
igualitária, resiliente a uma 
gama de futuros em potencial. 
A educação de todos os 
habitantes de Glasgow é central 
para o desenvolvimento de uma 
cidade resiliente. Aprendizado e 
desenvolvimento empoderam o 
crescimento de pessoas mais 
resilientes, individual e 
coletivamente. Isso inclui apoio 
a aprendizagem e intervenções 
da comunidade, assim como a 
educação de nossas crianças e 
jovens." (p. 37) 
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"A Escócia apoia o Acordo de 
Paris, que enfatiza fortemente 
a adaptação e a resiliência. A 
adaptação requer cooperação 
internacional e aqueles que 
experimentam o maior impacto 
podem precisar de apoio para 
se adaptar. As mudanças 
climáticas afetarão a maneira 
como a Escócia interage e se 
envolve com a comunidade 
internacional, e os Ministros 
Escoceses continuam a 
participar ativamente de 
conferências internacionais 
sobre mudanças climáticas, 
incluindo a defesa da justiça 
climática. De acordo com os 
objetivos da Estrutura 
Internacional do governo 
escocês, compartilharemos 
nossas experiências, valores e 
conhecimentos em áreas como 
justiça, educação e mudanças 
climáticas, com o objetivo de 
ver os direitos humanos das 
pessoas em todo o mundo 
plenamente realizados." (p. 
197) 

"Também acreditamos que uma 
Glasgow mais justa é uma 
cidade onde os parceiros 
trabalham em colaboração 
para fortalecer a cidade 
inteira. Nossa aspiração é ter 
relações abertas e 
transparentes entre as 
comunidades e as instituições 
que as atendem. Comunidades 
autônomas e munidas de 
recursos são cruciais para uma 
cidade mais resiliente e 
queremos empoderar todos os 
habitantes da região para 
moldar o futuro de seus 
bairros." (p. 38) 

"Espera-se que todos os países 
realizem planejamento e ação 
de adaptação e comuniquem 
essas ações à comunidade 
global. Continuamos a 
trabalhar com nossos parceiros 
internacionais para defender 
uma abordagem de justiça 

"Inovação para um 
Crescimento Econômico Justo 
Inovar para apoiar o crescimento 
econômico justo que crie 
oportunidades bem pagas, 
acessíveis e significativas para 
empresas e para os habitantes de 
Glasgow." (p. 68) 
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climática no exterior." (p. 
201) 

"O governo escocês está 
determinado a agir sobre as 
mudanças climáticas por 
meio das lentes da justiça 
climática, reconhecendo que 
os mais vulneráveis às 
mudanças climáticas são 
geralmente os que menos 
contribuíram para o problema e 
têm a menor capacidade de 
lidar com seus efeitos. O 
Climate Justice Fund foi 
lançado em 2012 e destinou 21 
milhões de libras para projetos 
destinados a promover a 
justiça climática entre 2012 e 
2021. Em 2015, na COP21 em 
Paris, nos comprometemos a 
fornecer 3 milhões de libras por 
ano entre 2016 e 2021, além de 
£ 10 milhões gastos por nós em 
nosso International 
Development Fund. Ao apoiar 
e capacitar as comunidades 
para enfrentar os impactos 
da mudança do clima em seus 
países de origem, a Escócia 
pode ajudar a promover ações 
sobre mudanças climáticas e 
estabilidade internacional, 
aumentando a capacidade de 
adaptação à mudança do 
clima." (p. 204) 

"Promover a Participação 
Cívica 
Estamos orgulhosos de nossas 
instituições de confiança e as 
desenvolveremos para garantir 
uma abordagem justa e 
equitativa em relação a todos 
os habitantes da região. 
Incentivaremos e apoiaremos 
uma visão resiliente no coração 
de todas as instituições 
voltadas ao público, para 
garantir que somos fortes no 
futuro. O sucesso de Glasgow 
depende dos sistemas e 
instituições que prestam serviços. 
Para garantir que a cidade 
funcione sem problemas, é 
essencial que os habitantes da 
região recebam o apoio e os 
serviços de que precisam e que 
esses serviços sejam 
direcionados adequadamente" (p. 
73) 
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"Políticas Transversais 
O Scottish Fire and Rescue 
Service (SFRS) está 
trabalhando em colaboração 
com parceiros e comunidades 
para garantir que os recursos 
coletivos sejam combinados 
para lidar com questões 
relacionadas a desigualdade e 
protejam os cidadãos em 
maior risco. Isso é 
particularmente importante, 
pois indivíduos com 
vulnerabilidades 
preexistentes correm maior 
risco de impactos a partir da 
mudança do clima." (p. 77) 

""O que isso significa para mim" 
... 
Qualquer instituição pública 
será justa e equitativa e atenta 
às necessidades do futuro." (p. 
79) 

"Políticas Transversais 
O 2015 Infrastructure 
Investment Plan estabeleceu 
prioridades estratégicas para 
o investimento em 
infraestrutura em toda a 
Escócia. O plano está 
estruturado em quatro temas: 
combater as desigualdades, 
apoiar uma economia de baixo 
carbono, serviços públicos de 
alta qualidade e apoiar 
oportunidades de emprego 
em toda a Escócia." (p. 124) 
"O governo escocês criou o 
Infrastructure Investment 
Board (IIB) em novembro de 
2010, para assumir um papel 
executivo na governança de 
infraestrutura, trabalhando ao 
lado de conselhos de 
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investimento em portfólios 
individuais. Os objetivos do 
IIB são: proporcionar 
crescimento econômico 
sustentável, aumentando a 
competitividade e 
combatendo as 
desigualdades, gerenciar a 
transição para uma economia 
mais eficiente em termos de 
recursos e de baixo carbono, 
apoiar a prestação de serviços 
públicos eficientes e de alta 
qualidade, apoiar a criação de 
emprego e oportunidades em 
toda a Escócia." (p. 125) 

Fonte: autoria própria 
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Anexo 13. Menções dos documentos de instrumentos e de um projeto de adaptação e resiliência aos componentes identificados a 
partir da AS e da Integralidade 

 
Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 
Participação  "Estratégia de uso da terra. 

Princípios: (…) As pessoas 
devem ter oportunidades de 
contribuir para debates e 
decisões sobre decisões de uso e 
gestão da terra que afetam suas 
vidas e seu futuro."  (p. 35) 

"Políticas transversais 
A influência da comunidade 
no sistema de planejamento é 
um aspecto importante para 
melhorar a capacidade de 
adaptação das comunidades. 
Construir e manter um 
relacionamento com as 
comunidades em relação aos 
planos e projetos ajuda a 
oferecer lugares de qualidade 
que atendam às necessidades e 
aspirações das pessoas. Dessa 
forma, o sistema de 
planejamento abrange os 
aspectos de empoderamento e 
ambiente construído (...)." (p. 
35) 

"Realizamos uma ampla 
rodada de conversa sobre a 
Resilient Glasgow com a 
população local no verão de 
2015. A atividade foi 
promovida por meio de mídias 
sociais e comunicações 
personalizadas, projetadas para 
alcançar grupos específicos de 
pessoas. Colaboração ocorreu 
com pesquisadores de saúde 
pública, oficiais do conselho, 
profissionais de mudança, 
artistas e facilitadores 
profissionais, a fim de 
promover altos níveis de 
participação e diálogo ativo na 
conversa sobre resiliência da 
cidade." (p. 29) 

"Apoio a Hubs Comunitários  
Meio Ambiente  
• o acesso disponível e 
permeável às instalações e hubs 
existentes ou a provisões 
aprimoradas cria um ambiente 
seguro e com qualidade de vida 
• uma melhor provisão de 
facilidades locais reduz a 
necessidade de deslocamento 
• a integração de usos e 
instalações tradicionalmente 
separadas abre oportunidades 
para participação ativa. (p. 
25) 

"Sumário Executivo 
Por meio de três workshops, em 
novembro e dezembro de 2014, 
várias pessoas que estão 
envolvidas com o Lambhill 
Stables se reuniram com 
facilitadores com habilidades e 
conhecimentos específicos 
relacionados às mudanças 
climáticas. Os objetivos dos 
workshops eram: 1. identificar o 
que a população local valoriza 
particularmente em sua comunidade 
(workshop 1); 2. explorar o que as 
mudanças que vemos em nosso 
clima podem significar para a 
área de Lambhill, incluindo um 
guia para examinar os riscos 
climáticos locais (workshop 2); e 3. 
gerar ideias e planejar ações a 
partir do que a comunidade pode 
fazer, sozinha e com outras 
pessoas, para tornar Lambhill um 
lugar melhor para morar e melhor 
preparado para mudanças no clima 
(Oficina 3). (p. 3) 
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"As Climate Conversations 
continuam por meio de 
grupos locais na Escócia, e os 
resultados informarão o 
desenvolvimento de política 
do governo. Também 
consideraremos outras formas 
de envolvimento para atingir 
públicos mais amplos. Como 
parte da implementação da 
Energy Strategy, as 
comunidades também serão 
incentivadas e apoiadas para 
manter conversas locais sobre 
sistemas de energia locais." (p. 
38) 

"O empoderamento da 
comunidade é um processo em 
que as pessoas trabalham 
juntas para que as mudanças 
aconteçam em suas 
comunidades, tendo mais 
poder e influência sobre o que 
é importante para elas. 
Implica que as pessoas 
empreendem ações coletivas 
para permitir que as mudanças 
aconteçam em seus próprios 
termos. Onde as comunidades 
são empoderadas, vemos uma 
série de benefícios: a 
participação democrática 
local é fortalecida, a confiança 
e as habilidades das pessoas 
locais são aumentadas, um 
número maior de pessoas são 
voluntárias em suas 
comunidades e a satisfação 
com a qualidade de vida nos 
bairros locais é melhorada. 
Em última análise, isso leva à 
prestação de serviços 
aprimorados e mais 
responsivos e a melhores 
resultados." (p. 36) 

 "O processo de participação 
consistiu em: 
• Conversas presenciais - 
foram realizadas por meio de 
técnicas interativas que 
incluíam jogos de rua, arte 
participativa e instalações 
públicas. A equipe da 
Resilient Glasgow visitou 15 
locais em 25 dias, conversando 
com mais de 1.500 pessoas. As 
pessoas expressaram suas 
opiniões desenhando e 
escrevendo mensagens no 
quadro-negro e contando suas 
histórias à equipe.  
• Workshops direcionados - 
12 workshops foram 
realizados com nove grupos 
de stakeholders (...). Os 
workshops foram facilitados 
usando um exercício chamado 
"The Glasgow Game", que 
usa dramatizações para explorar 
as complexidades da resiliência 
em diferentes cenários futuros.  
Crianças e jovens - Mais de 
1.200 crianças e jovens 
participaram de um concurso 
de arte desenvolvido para 
explorar as qualidades e 
atributos necessários para um 
futuro mais resiliente (...)" (p. 
29-30) 

"Conexões entre Espaços 
Públicos e Privados 
(...) Garantir que novos 
empreendimentos, ruas e 
espaços tenham boas ligações 
funcionais e visuais, para 
ajudar a fornecer edifícios, ruas 
e espaços públicos atraentes e 
sustentáveis. 
Orientação -  O Council 
incentivará empreendimentos 
nos quais os espaços públicos 
tenham uma interface positiva 
com o ambiente privado, com 
base em princípios de 
transparência, visibilidade, 
fachada ativa e oportunidades 
de intercâmbio social 
informal (...)." (p. 32) 

"Os participantes dos workshops 
criaram uma longa lista de 
impactos locais de mudanças 
climáticas. Sendo adjacente a Possil 
Marsh e com uma estrada 
principal para o centro da cidade 
que sofre inundações, Lambhill já 
está vulnerável a inundações e 
interrupções de viagens devido ao 
mau tempo. (...) Os participantes 
do workshop também identificaram 
o impacto das mudanças 
climáticas sobre a saúde e o bem-
estar, a partir do desempenho já 
ruim do estoque habitacional e os 
riscos para os locais históricos da 
região." (p. 3) 
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"Onde as comunidades são 
empoderadas, vemos uma série 
de benefícios: a participação 
democrática local é 
impulsionada; a confiança e as 
habilidades da população 
local aumentam; maior número 
de pessoas voluntárias em 
suas comunidades; e a 
satisfação com a qualidade de 
vida nos bairros locais é 
melhorada. Em última análise, 
isso leva à prestação de serviços 
aprimorados e com maior 
capacidade de resposta e 
melhores resultados para as 
próprias comunidades." (p. 36) 

"O planejamento comunitário 
concentra-se nos órgãos 
públicos e em como eles 
trabalham em conjunto com 
as comunidades locais para 
projetar e oferecer melhores 
serviços que fazem a diferença 
na vida das pessoas. As 
comunidades projetadas 
adequadamente considerarão 
as mudanças climáticas em 
seu planejamento e, portanto, 
serão mais adaptáveis às 
mudanças. O planejamento das 
comunidades também está 
intimamente ligado ao 
empoderamento da 
comunidade, pois as pessoas 
mais bem posicionadas para 
tomar decisões sobre como a 
comunidade se desenvolve são 
aquelas que vivem lá." (p. 45) 

"Promoveremos a entrega de 
iniciativas inovadoras que 
envolvam as comunidades na 
coordenação das decisões que 
afetam seu futuro. A 
capacidade de grupos da 
comunidade participarem de 
conversas sobre como os 
orçamentos são alocados e os 
recursos gerenciados é uma 
que exige que reexaminemos as 
formas de trabalho existentes. A 
Community Empowerment 
Act (Scotland) 2015 oferece 
mais oportunidades para os 
grupos comunitários 
influenciarem como espaços e 
ativos são programados para 
uso público. Examinaremos o 
potencial e as implicações 
legislativas para a 
transferência de poder para 
as comunidades utilizarem e 
aumentarem suas fontes de 
resiliência existentes." (p. 38) 

"Conexões entre Espaços 
Públicos e Privados 
(...) Qualidade de Vida 
• fortalecer o senso de 
vizinhança por meio de uma 
maior conexão e participação 
no domínio público imediato." 
(p. 33) 

"A Adaptation Scotland e a 
Greenspace Scotland realizaram 
três workshops no Lambhill 
Stables durante novembro / 
dezembro de 2014, trabalhando em 
estreita colaboração com o 
Glasgow City Council e o Lambhill 
Stables no planejamento de todas 
as atividades." (p. 4) 
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"The Place Standard Tool 
Escalaremos o uso e o impacto 
da ferramenta Place Standard 
em toda a Escócia para 
aumentar a participação e o 
envolvimento da comunidade 
com os processos locais de 
tomada de decisão e oferecer 
place-based approaches 
efetivas." (p. 41) 

""O que isso significa para 
mim" ... 
Suporte aprimorado para 
grupos comunitários e líderes 
de base, ajudando a estimular 
a coesão social, melhorar a 
participação da comunidade e 
desenvolver um 
relacionamento mais 
transparente com o governo 
local." (p. 44) 

"Qualidade de Vida 
• incentivar a manutenção das 
qualidades tradicionais da 
paisagem, seja ativamente por 
meio de cuidados e produção ou 
passivamente por meio de 
recreação 
• fornecer uma miríade de 
oportunidades de 
envolvimento das famílias na 
história da área por meio de 
projetos comunitários 
• criar oportunidades para o 
desenvolvimento da herança 
orientada por processos, nas 
quais as comunidades decidem 
sobre o uso de ativos de acordo 
com suas necessidades ao longo 
do tempo, em vez de fixar usos 
desde o início do 
desenvolvimento." (p. 39) 

"As pessoas que moram e 
trabalham nos estábulos de 
Lambhill foram convidadas a 
participar de três workshops. Os 
convites foram feitos por meio das 
mídias sociais, pôsteres nos 
estábulos e boca a boca. (...) 15–20 
pessoas participaram dos 
workshops, incluindo residentes 
locais e membros de vários grupos 
de usuários nos estábulos, além de 
funcionários e parceiros do 
projeto." (p. 6) 

  

"O Place Principle reconhece a 
importância dos lugares no 
coração das comunidades e 
promove uma abordagem 
mais colaborativa e 
participativa em relação a 
serviços, terrenos e edifícios." 
(p. 45) 

"Pilar Estratégico 4 
Promover a Participação Cívica 
Promover a participação 
cívica, a confiança e uma 
cultura de resiliência entre os 
habitantes de Glasgow e as 
instituições que os servem." 
(p. 73) 

"Espaço Comum Gerenciado 
(...) Orientação - O Council 
incentivará empreendimentos 
que proporcionem espaços 
comuns de alta qualidade, 
projetados para facilitar um 
senso de propriedade 
compartilhada." (p. 34) 

"Workshop 1 - Nosso lugar 
Este primeiro workshop apresentou 
o objetivo do projeto e o conceito de 
local. Os participantes usaram 
mapas grandes (A0) de Lambhill 
para identificar (e código de 
cores): lugares valorizados pela 
comunidade; lugares sobre os quais 
a comunidade se preocupa; e áreas 
impactadas por inundações. 
Após este workshop, a comunidade 
e os parceiros facilitadores tiveram 
uma maior compreensão dos 
ativos e riscos da comunidade em 
termos de mudanças climáticas." 
(p. 6) 
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"O Physical Activity Delivery 
Plan define ações que estão 
sendo tomadas para incentivar e 
apoiar as pessoas na Escócia a 
serem mais ativas, com mais 
frequência. Ajuda 
especificamente pessoas de 
grupos inativos, 
desfavorecidos e outros 
grupos subrepresentados a 
aproveitar os benefícios de 
bem-estar por estar ao ar 
livre na natureza. Alterações 
no clima da Escócia podem 
apoiar este programa, pois o 
lazer e outras atividades ao ar 
livre podem ser retomadas pelas 
pessoas à medida que o clima 
esquenta. 
Expectativa: Até 2024, trabalhar 
para aumentar a participação 
em recreação ao ar livre na 
mesma proporção dos últimos 
cinco anos, com foco especial 
nos grupos atualmente 
subrepresentados." (p. 79)   

"Espaço Comum Gerenciado - 
Meio Ambiente 
• potencial para aumentar a 
biodiversidade por meio de 
plantio privado e hortas e 
jardins comunitário em 
espaços ao ar livre 
• gerenciamento sustentável 
para drenagem de 
empreendimentos, se 
superfícies adequadamente 
porosas forem usadas 
• desfrutar espaços ao ar livre 
aumenta a conscientização 
sobre questões ambientais e 
aumenta a probabilidade de 
participação em projetos 
ambientais - por exemplo, 
remoção de lixo, respeito ao 
plantio e compostagem. (p. 35) 

"Workshop 2 - Nosso lugar de 
mudança 
No segundo workshop (...) a 
comunidade trabalhou em grupos 
usando os mapas do Workshop 1 
para falar sobre o que as mudanças 
climáticas podem significar para 
eles localmente. Isso foi seguido 
por dois passeios a pé para observar 
a área local - uma ao longo do canal 
e até Possil Marsh, e a outra ao 
redor de Lambhill - casas e lojas. Os 
grupos pensaram sobre o que 
valorizavam, o que gostariam de 
ver e como os impactos climáticos 
poderiam ser sentidos. O grupo 
também analisou o mapa de risco 
de inundação da SEPA- possíveis 
inundações de águas superficiais." 
(p. 6) 
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"Workshop 3 
Nosso lugar transformador 
(...) Trabalhando em dois grupos, 
identificamos ações que poderiam 
ser tomadas pela comunidade 
trabalhando em conjunto e pela 
comunidade trabalhando em 
parceria ou influenciando outras 
pessoas, por exemplo, agências. 
Dividimos as ações em urgentes e 
menos urgentes. Em seguida, cada 
participante criou sua própria 
imagem de um Lambhill 
preparado para o clima. 
Nos workshops 2 e 3 e um artista 
gráfico produziu um resumo 
visual das conversas." (p. 6) 
"Quais os próximos passos? 
Aumentar a conscientização 
localmente 
(...) Realizar workshops para 
comunicar riscos e oportunidades 
e oferecer oportunidades para as 
pessoas locais contribuam com 
suas ideias para ação." (p. 11) 
"Engajamento de parceiros 
Os aspectos a serem considerados 
pelas agências e outros parceiros 
incluem: 
 Abordagem de liderança da 
comunidade e coordenação de 
agências para trabalhar 
holisticamente na redução de 
inundações, aumentando o valor 
econômico, social e ambiental dos 
recursos." (p. 11) 
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Empoderamento 
comunitário 

"O papel das comunidades na 
Escócia urbana e rural será 
crucial no cumprimento das 
metas de redução de emissões 
da Escócia, e o acesso a 
recursos é um importante 
facilitador da ação local. Por 
meio do CCF, o governo 
escocês apoia as comunidades 
em projetos administrados 
localmente que visam reduzir 
as emissões, melhorar as 
comunidades locais e ajudar a 
se adaptar aos impactos das 
mudanças climáticas.  
(...)Embora o principal objetivo 
do Fundo seja reduzir as 
emissões e se adaptar a um 
clima em mudança, os projetos 
de mudança climática no nível 
da comunidade têm benefícios 
sociais e econômicos 
adicionais, como aumento da 
coesão da comunidade e 
oportunidades de emprego." 
(p. 11) 

"Um programa contínuo para 
apoiar o Place Standard e o 
trabalho de place-based 
promoverá os relacionamentos e 
oportunidades que as place-
based approaches podem 
proporcionar para a agenda de 
adaptação à mudança do 
clima. Isso fortalecerá o 
relacionamento entre a noção de 
local e a adaptação e a 
mitigação das mudanças 
climáticas, além de promover 
cobenefícios, principalmente 
em relação à saúde e bem-
estar, e combater a 
desigualdade. Escalaremos o 
uso e o impacto da ferramenta 
Place Standard em toda a 
Escócia para aumentar a 
participação e o envolvimento 
da comunidade nos processos 
locais de tomada de decisão e 
oferecer efetivas place-based 
approaches." (p. 41) 

"Também acreditamos que uma 
Glasgow mais justa é uma 
cidade onde os parceiros 
trabalham em colaboração 
para fortalecer a cidade 
inteira. Nossa aspiração é ter 
relações abertas e 
transparentes entre as 
comunidades e as instituições 
que as atendem. 
Comunidades autônomas e 
munidas de recursos são 
cruciais para uma cidade mais 
resiliente e queremos 
empoderar todos os 
habitantes da região para 
moldar o futuro de seus 
bairros." (p. 38) 

"Qualidade de Vida 
• As inovações em TIC são 
catalisadoras de mudanças 
estruturais na vida pessoal, 
profissional e comunitária que 
resultarão no desenvolvimento 
de bairros urbanos mais 
distribuídos, compactos e de 
uso misto. 
(...) • as infraestruturas nesse 
sentido podem fazer parte de 
uma identidade da cidade como 
um todo de empoderamento 
digital e governança open 
source  que fortalece a 
identidade de inovação de Port 
Dundas." (p. 29) 
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"Aplicações e sistemas 
inteligentes de energia 
doméstica permitirão que os 
consumidores aumentem o 
controle sobre o uso de energia 
e evitem custos excessivos. 
Comunidades escocesas serão 
empoderadas pelo crescente 
desenvolvimento de inovações 
e sistemas locais de energia 
integrados. A transformação do 
nosso sistema elétrico atrairá 
investimentos e estimulará o 
crescimento de empregos 
altamente qualificados, 
beneficiando pessoas nas áreas 
rurais e urbanas da Escócia. 
Aproveitar a eletricidade da 
terra, mares, lagos, rios e sol 
aumentará a resiliência da 
Escócia contra mudanças 
futuras nos mercados globais de 
energia." (p. 15) 

" Resultado esperado 1: Nossas 
comunidades são inclusivas, 
empoderadas, resilientes e 
seguras em resposta às 
mudanças climáticas 
Esse resultado utiliza o tema 
'placemaking', a ideia de que 
cada local deve ser planejado, 
projetado e gerenciado para 
atender às necessidades e 
aspirações das pessoas que 
moram lá. Existem dois 
elementos principais que 
compõem um local: aspectos 
sociais e aspectos físicos. O 
primeiro sub-resultado das 
comunidades refere-se aos 
aspectos sociais e inclui as 
maneiras pelas quais as 
comunidades podem ser 
equipadas com o 
conhecimento e as 
ferramentas para se adaptarem 
às mudanças climáticas, 
enquanto se empoderam para 
fazê-lo. O segundo sub-
resultado refere-se aos aspectos 
físicos da comunidade, 
incluindo o ambiente 
construído e histórico, e todos 
os espaços entre eles." (p. 10) 

"Meta 1.A. Melhorar o acesso 
equitativo a serviços locais de 
qualidade que promovam o 
bem-estar. 
Ações para alcançar essa meta:  
1.A.1 Mapear a disponibilidade 
de serviços locais importantes 
nas comunidades da cidade 
1.A.2 Realizar uma análise de 
lacunas de importantes serviços 
locais nas comunidades, 
levando em 
conta barreiras físicas, culturais 
e territoriais ao acesso. 
1.A.3 Facilitar a implementação 
e ampliação adicionais do Open 
Glasgow's Community Mapping 
tool, aumentando as 
habilidades digitais e os níveis 
de empoderamento 
comunitário  - com foco 
especial em grupos sujeitos a 
inequidades." (p. 39) 

  

  



  

 

563 

 

Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 

"O Planning Bill inclui uma 
série de medidas para 
empoderar as comunidades, 
incluindo um novo direito que 
permite às comunidades 
preparar um plano próprio 
para seu lugar. Isso cria 
oportunidades para as 
comunidades usarem o processo 
de planejamento para considerar 
como acessar fundos para 
mudança, por exemplo, do 
Climate Challenge Fund." (p. 
34) 

"Resultado esperado 2: (...) Para 
melhorar a capacidade das 
pessoas de se adaptarem às 
mudanças climáticas, as 
pessoas mais vulneráveis 
devem primeiro ser engajadas 
e empoderadas em suas 
próprias comunidades (...)." 
(p. 10) 

"Meta 1.B. Capacitar os 
líderes comunitários por meio 
da cooperação entre os 
parceiros da cidade e o 
terceiro setor. 
Entendemos que líderes 
comunitários fortes e 
empoderados são essenciais 
para criar uma cidade 
resiliente. Procuraremos 
reforçar o empoderamento da 
comunidade para garantir que 
um método de comunicação 
clara e consistente seja usado 
entre o Conselho da Cidade 
de Glasgow, nossos parceiros 
do setor público, o terceiro 
setor e grupos comunitários. 
Essa linha clara de comunicação 
permitirá a troca de 
informações nos dois sentidos 
e permitirá um planejamento 
mais definido a longo prazo e 
o desenvolvimento de 
habilidades." (p. 42) 
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"A Escócia avançou muito nos 
últimos anos em termos de 
galvanizar a ação da 
comunidade e colocar mais 
decisões e recursos nas mãos 
das comunidades. Acreditamos 
que as melhores pessoas para 
decidir o futuro de nossas 
comunidades são as pessoas que 
vivem nessas comunidades. 
Onde as comunidades são 
empoderadas, vemos uma série 
de benefícios: a participação 
democrática local é 
impulsionada; a confiança e as 
habilidades da população local 
aumentam; maior número de 
pessoas voluntárias em suas 
comunidades; e a satisfação 
com a qualidade de vida nos 
bairros locais é melhorada. Em 
última análise, isso leva à 
prestação de serviços 
aprimorados e com maior 
capacidade de resposta e 
melhores resultados para as 
próprias comunidades." (p. 36) 

"Por meio do nosso trabalho no 
Climate Ready Places, tem 
havido um foco crescente no 
aumento da resiliência nos 
níveis comunitário, municipal 
e regional. Iniciativas como 
Climate Ready Clyde, 
Edinburgh Adapts e Aberdeen 
Adapts lançaram fortes bases 
para criar planos de ação para 
as mudanças climáticas nessas 
áreas. Em combinação com o 
trabalho da Adaptation 
Scotland, essas iniciativas e 
outras também trabalham para 
capacitar as comunidades 
locais a lidar com os efeitos das 
mudança do clima por meio de 
educação e planejamento." (p. 
32) 

"As pessoas locais são 
especialistas no que é 
necessário para seus bairros 
prosperarem. Queremos 
entender como se envolver 
com pessoas no nível dos 
bairros para construir os ativos 
positivos, lidar com a 
desigualdade e aumentar as 
oportunidades. Existem várias 
iniciativas de alto impacto em 
Glasgow que se concentram no 
desenvolvimento da resiliência 
da comunidade em nível local. 
Queremos entender como esses 
bolsões de excelentes práticas 
podem ser estendidos além do 
alcance atual para o benefício 
de todas as comunidades. 
Analisaremos estudos de caso 
e pesquisas conduzidas por 
universidades para 
desenvolver nosso 
conhecimento nessa área. De 
onde aprendemos boas práticas, 
lançaremos isso para 
desenvolver líderes de base 
empoderados para tomar 
decisões importantes que 
beneficiam as comunidades 
locais. Desenvolveremos 
briefings que o terceiro setor 
apóie líderes comunitários e 
trabalhadores dos projetos de 
desenvolvimento em Glasgow." 
(p. 44) 

  

  



  

 

565 

 

Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 

"Nossas ambições do Plano são 
apoiadas 
por meio do investimento em 
comunidades locais e sua 
capacidade de liderar 
mudanças em nível local por 
meio do Climate Challenge 
Fund (CCF), financiado pelo 
governo escocês. O CCF apoia 
comunidades em toda a Escócia 
para executar projetos liderados 
localmente que reduzem 
emissões, melhoram suas 
comunidades locais e ajudam 
a se adaptar aos impactos de 
uma mudança climática. (...) 
Investimento contínuo do 
governo escocês no CCF ajuda 
a garantir que as comunidades 
sejam capacitadas, equipadas 
e apoiadas para oferecer 
soluções de baixo carbono 
para problemas locais em seus 
próprios termos." (p. 36) 

"Com base em uma forte 
história de legislação 
relacionada ao empoderamento 
da comunidade, a Community 
Empowerment (Scotland) Act 
2015 fez ajustes para abordar e 
melhorar os direitos da 
comunidade em relação à 
terra e o Direito de Compra. 
A Land Reform (Scotland) Act 
2016 também se baseou neste 
trabalho, estabelecendo a 
Scottish Land Commission e 
prevendo mudanças na 
propriedade e gestão da terra." 
(p. 32 - 33) 

"Por meio do projeto ERDF 
URBACT III Resilient Europe, 
trabalharemos com agências e 
comunidades locais no bairro 
de Possilpark, em Glasgow, 
para desenvolver um plano de 
ação local integrado para a 
construção de resiliência. (...) 
Iremos desenvolver uma 
abordagem que poderá ser 
replicada junto a outras 
comunidades e bairros em 
Glasgow. 
Essa atividade nos ajudará a 
desenvolver maior capacidade 
de colaboração entre 
comunidades e instituições. 
Queremos empoderar as 
comunidades por meio do 
desenvolvimento de uma 
maior compreensão das 
pressões e oportunidades 
locais em relação a 
resiliência." (p. 57) 
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  "Políticas transversais 
A influência da comunidade 
no sistema de planejamento é 
um aspecto importante para 
melhorar a capacidade de 
adaptação das comunidades. 
Construir e manter um 
relacionamento com as 
comunidades em relação aos 
planos e projetos ajuda a 
oferecer lugares de qualidade 
que atendam às necessidades e 
aspirações das pessoas. Dessa 
forma, o sistema de 
planejamento abrange os 
aspectos de empoderamento e 
ambiente construído (...)." (p. 
35) 

"Valor da Resiliência 
Glasgow será mais resiliente 
diante dos riscos das 
mudanças climáticas. 
Promoveremos um 
planejamento integrado e de 
longo prazo que empodere as 
comunidades e promova a 
liderança local. 
Aproveitaremos a ameaça das 
mudanças climáticas como uma 
oportunidade para aprimorar 
nossos ativos naturais e 
artificiais, melhorando a 
qualidade de vida de todos os 
habitantes da região. 
Buscaremos oportunidades de 
investir em projetos de 
infraestrutura integrada que 
aumentem a justiça social e, 
ao mesmo tempo, forneçam às 
comunidades locais novas 
habilidades e oportunidades 
de emprego." (p. 50) 

  

  
  "A Planning (Scotland) Bill  

(...) inclui vários elementos que 
colocam comunidades e 
pessoas e organizações 
interessadas no centro do 
planejamento do uso da terra. 
Muitas dessas disposições 
voltam-se a aprimorar o 
envolvimento e o 
empoderamento das 
comunidades no sistema de 
planejamento. A preparação 
liderada pela comunidade dos 
Local Place Plans significará 

"Indicador: terrenos 
abandonados ou sem uso / 
acesso e qualidade de espaços 
verdes 
Acesso a espaço neutro e 
seguro para associação, 
construindo capital social e o 
sentimento de propriedade em 
relação aos ativos das 
comunidades é um aspecto-
chave do objetivo da estratégia 
de empoderar cidadãos para 
que construam suas 
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que as comunidades podem 
liderar na definição da visão 
de suas áreas e considerar 
questões de adaptação. As 
comunidades empoderadas 
envolvidas no sistema de 
planejamento serão mais 
capazes de levar adiante os 
planos que aumentarão a 
resiliência local aos impactos 
das mudanças climáticas." (p. 
35) 

resiliências pessoais e 
coletivas." (p. 86) 

  "O empoderamento da 
comunidade é um processo em 
que as pessoas trabalham 
juntas para que as mudanças 
aconteçam em suas 
comunidades, tendo mais 
poder e influência sobre o que 
é importante para elas. 
Implica que as pessoas 
empreendem ações coletivas 
para permitir que as mudanças 
aconteçam em seus próprios 
termos. Onde as comunidades 
são empoderadas, vemos uma 
série de benefícios: a 
participação democrática 
local é fortalecida, a confiança 
e as habilidades das pessoas 
locais são aumentadas, um 
número maior de pessoas são 
voluntárias em suas 
comunidades e a satisfação 
com a qualidade de vida nos 
bairros locais é melhorada. 
Em última análise, isso leva à 
prestação de serviços 
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aprimorados e mais 
responsivos e a melhores 
resultados." (p. 36) 
"O governo escocês acredita 
que as comunidades 
empoderadas e informadas 
serão essenciais para a 
Escócia se adaptar às 
mudanças climáticas. Também 
acreditamos que as melhores 
pessoas para decidir o futuro 
das comunidades são as 
pessoas que vivem nessas 
comunidades. (...) Queremos 
permitir que as pessoas façam 
escolhas informadas sobre a 
melhor forma de adaptar sua 
comunidade às mudanças 
climáticas, considerando 
também seu conhecimento 
local e paixão por suas 
comunidades." (p. 36) 

"As comunidades 
empoderadas são capazes de 
levar adiante sua 
compreensão de como as 
mudanças climáticas afetarão 
suas comunidades e realizar 
medidas para melhorar a 
resiliência local. Quando 
combinadas, as comunidades 
empoderadas e capacitadas 
apoiam as pessoas na Escócia a 
serem adaptáveis às mudanças 
climáticas. As políticas a seguir 
apóiam o empoderamento da 
comunidade.  
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Community Flood Volunteer 
Project; The Place Principle; 
The Place Standard Tool; SEPA 
Flooding Strategy; Fire and 
Rescue Framework for 
Scotland." (p. 40) 

"O governo escocês está 
comprometido em apoiar as 
pessoas a agirem por si 
mesmas e a ouvir suas vozes 
no planejamento e prestação 
de serviços, incluindo a 
adaptação à mudança do 
clima. Queremos apoiar as 
pessoas, e particularmente as 
mais vulneráveis às mudanças 
climáticas, a tomar medidas 
para se adaptar às mudanças 
climáticas. As políticas abaixo 
estabelecem como 
empoderaremos as pessoas a se 
adaptarem às mudanças 
climáticas. 
The Place Principle; The 
Place Standard Tool" (p. 71) 



  

 

570 

 

Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 
Conhecimento "Como parte de nosso 

compromisso contínuo com o 
público sobre mudanças 
climáticas, o governo escocês 
iniciou uma série de Climate 
Conversations. O objetivo 
dessas conversas tem sido 
incentivar a discussão sobre 
mudanças climáticas entre as 
pessoas que geralmente não 
falam sobre isso; e avaliar 
opiniões públicas sobre a 
mudança do clima e as ações 
que possam ser necessárias 
para combatê-la. As conversas 
incluíram discussões sobre dez 
'cenários de baixo carbono', 
mostrando como seria a vida 
em uma Escócia de baixo 
carbono em 2030 no contexto 
da mudança do clima." (p. 37) 

"A Escócia está se preparando 
para as mudanças climáticas 
há mais de uma década por 
meio de nossa 2009 
Framework setorial de 2009 e 
nosso amplo 2014 Programme, 
com suas 150 ações para 
enfrentar 130 riscos climáticos. 
Nós viemos construindo sobre 
uma base de 
compartilhamento de 
conhecimentos contínuo e 
agora temos um público escocês 
bem informado e uma forte 
comunidade de especialistas em 
adaptação climática e chapions 
entusiasmados." (p. 5) 

"A educação de todos os 
habitantes de Glasgow é central 
para o desenvolvimento de uma 
cidade resiliente. Aprendizado 
e desenvolvimento 
empoderam o crescimento de 
pessoas mais resilientes, 
individual e coletivamente. 
Isso inclui apoio e intervenções 
da comunidade, assim como a 
educação de nossas crianças e 
jovens." (p. 37) 

"Abordagem 
O Glasgow City Council está  
adotando agora uma 
abordagem mais engajada e 
direta para o design da área. 
Nessa abordagem, as 
características de qualidade 
do local, como inovação, 
atração de talentos, qualidade 
de vida, bem-estar, saúde e 
aprendizado, representam um 
conjunto de parâmetros muito 
mais profundo do que o design 
da construção. A Supplementary 
Guidance deve, portanto, se 
voltar a: 
• desempenho do lugar (troca, 
aprendizado, capital social, 
redução de energia, 
experiência)" (p. 13) 

"Por que as pessoas 
compareceram [aos workshops]: 
(...) para saber mais sobre as 
mudanças climáticas; 
por causa do interesse nas mudanças 
climáticas e nas comunidades; 
para usar conhecimento local 
pessoal para ajudar; 
reunir-se com outras pessoas para 
fazer a diferença" (p. 7) 
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"Embora nosso escopo de ação 
seja limitado pelo atual quadro 
constitucional, há muito que o 
governo escocês pode continuar 
fazendo para alcançar nossas 
ambições em relação às 
mudanças climáticas: (...) no 
cenário internacional, 
continuaremos a trocar 
conhecimento e experiência 
com países e regiões cujos 
desafios são semelhantes aos 
nossos e cujas soluções podem 
ajudar a informar nossa 
própria abordagem." (p. 48) 

"Existem dois elementos 
principais que compõem um 
local: aspectos sociais e 
aspectos físicos. O primeiro 
Communities Sub-Outcome 
refere-se aos aspectos sociais da 
comunidade e inclui as 
maneiras pelas quais as 
comunidades podem ser 
equipadas com o 
conhecimento e as 
ferramentas para se adaptar 
às mudanças climáticas, 
enquanto as capacitam a fazê-
lo." (p. 10) 

"Nossos parceiros do terceiro 
setor têm as habilidades, o 
conhecimento e o 
comprometimento para nos 
ajudar a obter respostas 
inovadoras aos desafios novos 
e existentes. Trabalharemos 
com nossos parceiros do 
terceiro setor para identificar 
quais informações são 
necessárias para desenvolver a 
capacidade local e, ao mesmo 
tempo, entender onde existem 
oportunidades de colaboração 
para explorar novas 
abordagens experimentais e 
integradoras para o 
desenvolvimento de maior 
resiliência urbana. Nosso 
objetivo é que as comunidades 
estejam equipadas para tomar 
decisões importantes sobre o 
que mais as afeta." (p. 42) 

"Apoio a Hubs Comunitários 
• a colocalização de 
instalações que incluem espaço 
comercial facilita o 
intercâmbio social valioso, 
oportunidades para inovação / 
aprendizado / 
compartilhamento de recursos 
todos os dias." (p. 25) 

"Ações identificadas 
Incluir nos planos o benefício da 
comunidade e o valor do 
conhecimento local nas 
deliberações que envolvem 
estratégias para a área" (p. 17) 
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  "O governo escocês acredita 
que as comunidades 
empoderadas e informadas 
serão essenciais para a 
Escócia se adaptar às 
mudanças climáticas. Também 
acreditamos que as melhores 
pessoas para decidir o futuro 
das comunidades são as 
pessoas que vivem nessas 
comunidades. (...) Queremos 
permitir que as pessoas façam 
escolhas informadas sobre a 
melhor forma de adaptar sua 
comunidade às mudanças 
climáticas, considerando 
também seu conhecimento 
local e paixão por suas 
comunidades." (p. 36) 

"Existem várias iniciativas de 
alto impacto em Glasgow (...) 
Queremos entender como esses 
bolsões de boas práticas 
podem ser estendidos além do 
alcance atual para o benefício 
de todas as comunidades. 
Analisaremos estudos de caso e 
pesquisas conduzidas por 
universidades para 
desenvolver nosso 
conhecimento nessa área. 
Onde aprendermos com essas 
melhores práticas, 
divulgaremos isso para 
desenvolver líderes de base 
com poderes para tomar 
decisões importantes que 
beneficiam as comunidades 
locais. Desenvolveremos 
instruções para o apoio do 
terceiro setor aos líderes 
comunitários e trabalhadores 
de desenvolvimento de 
Glasgow." (p. 44) 

"Integração de Ambientes de 
Trabalho 
• novos usos comunitários e de 
lazer são considerados 
elementos integrados do novo 
ambiente dos empreendimentos 
(como esportes, creche, escola / 
instalações de aprendizado)." 
(p. 26) 
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  "Também acreditamos que as 
melhores pessoas para decidir o 
futuro das comunidades são as 
pessoas que vivem nessas 
comunidades. As políticas que 
se enquadram neste Sub-
Outcome visam capacitar e 
informar as comunidades. 
Queremos permitir que as 
pessoas façam escolhas 
informadas sobre a melhor 
forma de adaptar sua 
comunidade às mudanças 
climáticas, considerando 
também seu conhecimento e 
paixão locais por suas 
comunidades." (p. 36) 

"Meta 1.D. Influenciar a 
agenda do governo escocês na 
resiliência social e 
comunitária 
Ações para alcançar esse 
objetivo: 
1.D.1 Continuar a envolver o 
governo escocês com a 
iniciativa Resilient Glasgow e 
participar inversamente das 
reuniões do governo escocês 
para colaborar e permitir o 
intercâmbio de 
conhecimentos." (p. 49) 

  
 

  "Pesquisa sobre inundações 
O governo escocês continuará 
financiando pesquisas e 
projetos-piloto para garantir 
que a política se baseie nas 
evidências mais recentes. 
Atualmente, o governo escocês 
financia uma ampla gama de 
pesquisas que incluem centros 
de especialização em água 
(CREW) e em mudanças 
climáticas (ClimateXChange). 
Os centros de especialização 
estão levando adiante uma série 
de projetos de pesquisa 
relacionados ao gerenciamento 
de riscos de enchentes e 
mudanças climáticas (...). 
Também apoiaremos 
oportunidades de intercâmbio 
de conhecimento e melhores 

"Existe, portanto, uma 
mudança cultural a ser 
alcançada para garantir que 
desenvolvedores e cidadãos 
em Glasgow reconheçam o 
valor das soluções de 
infraestrutura verde (...). Para 
encontrar maneiras das 
comunidades de Glasgow 
tirarem o máximo proveito das 
soluções de gerenciamento de 
água que estamos sendo 
implementadas em toda a 
cidade, Glasgow se envolverá 
com a rede mais ampla de 
100RC cidades para reunir 
orientações sobre as melhores 
práticas e aprender com os 
projetos existentes de sucesso 
em todo o mundo." (p. 60) 
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práticas a serem 
compartilhados." (p. 39) 

  "Comportamentos Sociais 
1. As comunidades são 
incentivadas a estabelecer 
planos de emergência. 
Estabelecer um Plano de 
Emergência Comunitário ajuda 
a identificar as pessoas mais 
vulneráveis dentro de uma 
comunidade e garante que eles 
recebam os cuidados de que 
precisam no caso de um evento 
climático extremo. Esses 
planos apoiam as 
comunidades usando as 
habilidades e conhecimentos 
de uma comunidade. 
2. Indivíduos e organizações 
são incentivados a 
compartilhar informações 
sobre como estão se 
preparando e respondendo a 
emergências entrando em 
contato com 
readyscotland@gov.scot." (p. 
60) 

"Meta 3.C. Iniciar um 
subgrupo de cidades pós-
industriais com nossos 
parceiros da 100RC para 
compartilhar e aprender com 
as melhores práticas. 
Embora Glasgow tenha uma 
história notável para 
compartilhar, temos muito a 
aprender com outras cidades. 
Queremos explorar como 
outras cidades estão lidando 
com o legado da pós-
industrialização para se 
transformar em lugares 
prósperos e vibrantes."  (p. 70) 
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   "A Adaptation Scotland apoia 
as empresas a desenvolver 
conhecimento, confiança e 
conscientização sobre a 
adaptação; e trabalhar juntos 
para se adaptar. O Adaptation 
Scotland’s Climate Ready 
Business Guide é voltado para 
pequenas e médias empresas e 
estabelece seis áreas de 
negócios principais para 
considerar impactos, ameaças e 
oportunidades climáticas." (p. 
106) 

"Meta 3.E. Continuar a 
aumentar os níveis de 
habilidade da população em 
idade ativa em Glasgow 
3.E.2 Trabalhar com o sistema 
educacional e a indústria local 
para identificar onde existem 
novas oportunidades de 
treinamento e aprendizado 
para nossos jovens, 
concentrando-se no 
desenvolvimento das 
habilidades necessárias para 
uma economia mais resiliente, 
agora e no futuro." (p. 72) 
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  "Monitorando o processo de 
adaptação ('O que estamos 
fazendo?') Os temas definem a 
estrutura para monitorar a 
implementação e os resultados 
das políticas e ações de 
adaptação que apoiam o 
resultado. Os indicadores 
incluirão métricas de, por 
exemplo: níveis de uso de 
ferramentas de apoio à decisão, 
adoção de gerenciamento 
sustentável de recursos e 
envolvimento ativo na troca 
de conhecimento." (p. 116) 

"Meta 4.A. Construir 
capacidade entre cidadãos e 
tomadores de decisão, 
permitindo que eles apliquem o 
pensamento de resiliência ao 
trabalho e à vida cotidianos. 
(...) Entendemos que o 
conhecimento e os dados são 
elementos essenciais 
necessários para esse objetivo 
alcançado. Isso inclui não 
apenas a educação de todos os 
Glaswegianos para que eles 
compreendam completamente 
os desafios que estamos 
enfrentando, mas também 
envolve garantir que as 
ferramentas e informações 
corretas estejam disponíveis, 
visuais e acessíveis a todos. 
Nossos parceiros têm 
capacidade e conhecimento 
incríveis nesta área. 
Quebraremos os silos entre 
projetos individuais, reunindo 
as partes interessadas para 
garantir o desenvolvimento 
colaborativo e novas 
abordagens eficazes." (p. 74) 

  
 

  "O CREW é uma parceria 
financiada pelo governo 
escocês entre o James Hutton 
Institute e as universidades 
escocesas, apoiada pela 
Marine Alliance for Science 
and Technology Scotland 
(MASTS). 
O centro oferece um hub de 

"Meta 4.A. Construir 
capacidade entre cidadãos e 
tomadores de decisão, 
permitindo que eles apliquem o 
pensamento de resiliência ao 
trabalho e à vida cotidianos. 
Ações para alcançar essa meta: 
(…) "4.A.9 Desenvolver um 
mecanismo eficaz para 
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conhecimento vital, onde as 
chamadas para pesquisa são 
coordenadas entre instituições 
acadêmicas, governo e setor de 
água, ajudando a melhorar o 
entendimento da água no meio 
ambiente, indústria, poluição, 
gerenciamento de recursos e 
tecnologia." (p. 134) 

transferência de 
conhecimento e 
compartilhamento de 
melhores práticas entre 
agências. 
4.A.10 Aprimorar as 
habilidades de resiliência e o 
entendimento em provedores 
de serviços críticos." (p. 75) 

  "Nosso ambiente natural está 
enfrentando ameaças derivadas 
de vários fatores ambientais, 
incluindo mudanças climáticas 
(...). É difícil prever exatamente 
como a natureza responderá a 
esses fatores e adaptar as 
soluções de gerenciamento 
precisamente a cada ameaça. 
Uma abordagem alternativa é 
tentar entender o que torna as 
espécies e ecossistemas 
geralmente mais resilientes e 
desenvolver planos de manejo 
que visam aumentar a 
resiliência. O James Hutton 
Institute vem trabalhando nesse 
caminho, tentando entender os 
processos e propriedades 
subjacentes que tornam os 
ecossistemas resistentes, e 
explorando como esse 
conhecimento pode ser 
implementado no 
planejamento do 
gerenciamento de locais para 
ajudar a aumentar a resiliência 
de nosso patrimônio natural, 
ajudando a conservar a 

"Ação em destaque 4.A.4. 
Pilotar um dashboard de 
resiliência da cidade. 
Desenvolveremos um painel 
digital on-line que ilustra e 
conecta iniciativas de 
resiliência que estão ocorrendo 
em Glasgow. Este painel será 
vinculado à nossa plataforma 
Open Glasgow e se baseará nos 
princípios de tornar os dados 
abertos, transparentes e 
visualmente utilizáveis. O 
painel será usado para coletar 
dados, mostrar sucesso, 
compartilhar aprendizado e 
monitorar o progresso. 
Incluiremos uma página no 
norte de Glasgow, adaptada às 
ações contidas nesta estratégia. 
(...) Isso será articulado por 
meio de um programa de 
conscientização que facilitará o 
uso de dados para informar o 
desenvolvimento de políticas e 
a tomada de decisões 
conjunta." (p. 75) 
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natureza, apesar de o ambiente 
em rápida mudança em que 
estamos vivendo atualmente." 
(p. 155) 

  "As redes internacionais da 
Escócia são as interações entre 
a Escócia e o resto do mundo, e 
incluem redes de suprimento de 
alimentos, comércio 
internacional, governança, 
troca de conhecimento e 
desenvolvimento." (p. 196) 

"Ação em destaque  4.A.5. 
Explorar e desenvolver o 
conceito de 'resiliência madura' 
por meio do projeto Smart 
Mature Resilient (SMR) Cities 
EU Horizon 2020 . (...) 
Entendemos a importância do 
compartilhamento de 
informações claras e concisas. 
Entendemos a importância do 
aprendizado contínuo e 
precisamos documentar nossa 
jornada para que outros 
aprendam. A fim de garantir 
uma abordagem consistente e 
acordada para incorporar 
resiliência a todas as 
organizações e estruturas. A 
cidade - por meio da 
participação no projeto Smart 
Mature Resilient (SMR) Cities 
European Horizon 2020 - 
contribuirá para o 
desenvolvimento de um kit de 
ferramentas de resiliência que 
fornece recursos e 
oportunidades para desenvolver 
e mapear a resiliência da cidade. 
(...) Nós entendemos a 
importância da transferência 
de informações, reduzindo o 
pensamento silos entre os 
stakeholders da cidade." (p. 78 
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  "Nosso objetivo é incorporar 
uma compreensão mais 
profunda da resiliência por 
meio de nosso sistema 
educacional. (...) Acreditamos 
que essa maior compreensão 
entre os jovens é essencial 
para desenvolver nossa 
capacidade de responder a 
futuros choques e tensões. 
Para impulsionar esse 
conhecimento e aumentar o 
senso de cidadania global entre 
nossos jovens, Glasgow se 
envolverá com a 100RC e 
outras cidades da rede 100RC 
para criar um programa de 
intercâmbio cultural nas 
escolas que permita aos jovens 
habitantes de Glasgow aprender 
sobre os diferentes desafios de 
resiliência que enfrentamos." (p. 
79) 
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Governança "Embora nosso escopo de ação 

seja limitado pelo atual quadro 
constitucional, há muito que o 
governo escocês pode continuar 
fazendo para alcançar nossas 
ambições em relação às 
mudanças climáticas: 
• continuaremos a nos 
envolver com o Governo do 
Reino Unido, buscando um 
diálogo próximo e significativo 
e a oportunidade de 
compartilhar as melhores 
práticas e pesquisas com o 
governo e as empresas. 
• procuraremos aprofundar 
nossas relações com os atuais 
Estados-Membros da UE para 
ajudar a orientar as decisões 
políticas e encontrar interesse 
comum em nossas metas 
climáticas globais 
• no cenário internacional, 
continuaremos a trocar 
conhecimento e experiência 
com países e regiões cujos 
desafios são semelhantes aos 
nossos e cujas soluções podem 
ajudar a informar nossa própria 
abordagem." (p. 48) 

"Em 2011, o Secure and 
Resilient foi publicado, 
fornecendo uma estrutura 
estratégica para infraestrutura 
nacional crítica na Escócia. 
Essa estratégia permanece 
ativa, estabelecendo acordos 
de governança e fornecendo 
orientação estratégica para os 
principais interessados em 
resiliência da infraestrutura 
nacional. A mudança climática 
é um fator-chave que as partes 
interessadas em infraestrutura 
nacional críticas devem 
considerar na implementação da 
estratégia." (p. 122) 

"Valor da Resiliência 
Glasgow será uma cidade com 
forte capacidade de 
colaboração para capitalizar 
oportunidades de conectar 
modelos novos e existentes 
que apoiem a resiliência da 
sociedade. Ao fortalecer nossa 
visão compartilhada por meio 
de liderança compartilhada, 
promoveremos um orgulho 
comunitário mais forte, 
apoiaremos melhor as pessoas 
vulneráveis e melhoraremos o 
acesso a empregos bem 
remunerados e 
recompensadores. Isso nos 
ajudará a abordar as dimensões 
sociais e materiais da pobreza e 
privação, com uma redução a 
longo prazo das desigualdades 
econômicas e de saúde e 
melhoria da governança 
integrada." (p. 43) 

"Comunicações Inovadoras 
Qualidade de Vida 
• as infraestruturas de 
habilitação podem fazer parte 
de uma identidade de 
empoderamento digital e 
governança open source em 
toda a cidade, que aprimora a 
identidade de inovação de Port 
Dundas. (p. 29) 

"Sumário executivo 
Identificamos ações que a 
comunidade e a parceria mais 
ampla podem realizar agora e no 
futuro próximo. Isso inclui: (...) 
engajamento com parceiros, por 
exemplo, SNH e SWT sobre planos 
de resiliência climática para Possil 
Marsh, Historic Scotland, para 
Antonine Wall World Heritage 
Site, e Metropolitan Glasgow 
Strategic Drainage Partnership 
para descobrir como a Lambhill 
pode se encaixar nessa agenda mais 
ampla de gerenciamento de água." 
(p. 3) 

"O Cabinet Sub- Committee on 
Climate Change, presidido pelo 
Cabinet Secretary for the 
Environment, Climate Change 
and Land Reform, 
supervisionou o 
desenvolvimento deste Plano 
de Mudança do Clima, 

"O governo escocês criou o 
Infrastructure Investment 
Board  (IIB) em novembro de 
2010, para assumir um papel 
executivo na governança de 
infraestrutura, trabalhando ao 
lado de conselhos de 
investimento em portfólio 

"O Resilient Glasgow Steering 
Group será apoiado pelo 
Resilient Glasgow Forum. O 
Resilient Glasgow Forum será 
composto por indivíduos de 
toda a Council Family e de 
nossos parceiros da cidade. Os 
membros terão interesses, 

 
"O projeto na prática 
(…) Trabalhando em dois grupos, 
identificamos ações que poderiam 
ser tomadas pela comunidade 
trabalhando em conjunto e pela 
comunidade trabalhando em 
parceria ou influenciando outras 
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garantindo uma abordagem 
transversal entre governos. Os 
ministros escoceses trabalharam 
em colaboração (...) No entanto, 
o governo escocês não pode e 
não deve tentar entregar esse 
plano de mudança climática 
sozinho. O governo local, 
outros órgãos públicos, o setor 
privado, o terceiro setor, as 
comunidades, as famílias e os 
indivíduos têm papéis 
importantes a desempenhar. 
(...) O setor público 
desempenhará um papel crítico 
na entrega deste plano, e o 
governo escocês continuará 
trabalhando com governos 
locais e organizações mais 
amplas do setor público para 
empoderá-los (...) " (p. 11) 

individuais. Os objetivos do IIB 
são: proporcionar crescimento 
econômico sustentável, 
aumentando a competitividade e 
combatendo as desigualdades; 
gerenciar a transição para uma 
economia mais eficiente em 
termos de recursos e menos 
carbono; apoiar a prestação de 
serviços públicos eficientes e de 
alta qualidade; apoiar o 
emprego e as oportunidades em 
toda a Escócia." (p. 125) 

experiências e conhecimentos 
especiais em resiliência na 
cidade. A missão do Resilient 
Glasgow Forum será: 
• Avaliar o progresso do 
Resilient Glasgow Action Plan 
• Juntar iniciativas 
relacionadas ou transversais 
• Identificar novas conversas 
que devem ser realizadas com 
as partes interessadas da cidade 
• Promover a aplicação de 
lentes de resiliência à atividade 
em toda a cidade 
• Considerar o desenvolvimento 
de influências locais e nacionais 
• Identificar novas 
oportunidades que devem ser 
buscadas e integradas ao nosso 
programa 
• Divulgar a aprendizagem em 
nível de cidade." (p. 86) 

pessoas, por exemplo, agências. (p. 
6) 
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"A cooperação com outras 
nações é fundamental para 
proporcionar ambições 
climáticas globais. Isso é 
evidente agora mais do que 
nunca, particularmente no 
nível subnacional, pois a 
importância de governos 
'devolvidos', estados, regiões, 
cidades e sociedade em geral 
se tornou amplamente aceito. 
Um foco crítico de nossa ação 
internacional é a adesão da 
Escócia à Under2 Coalition - 
um grupo de 205 jurisdições de 
43 países em seis continentes, 
representando 1,3 bilhão de 
pessoas e quase 40% da 
economia global, 
comprometidas com a liderança 
climática." (p. 15) 

"O Scottish Flood Forum é 
uma instituição de sem fins 
lucrativos escocesa 
independente que presta apoio 
em caso de inundação e 
estabeleceu uma rede de 
grupos de resiliência nas 
comunidades em áreas com 
risco de inundação, a fim de 
permitir que as comunidades se 
ajudem. O subsídio para o 
Scottish Flood Forum é 
fornecido anualmente e foi 
estabelecido em £ 190.000 para 
2019-20. Nosso objetivo é 
continuar financiando o Scottish 
Flood Forum nos próximos 
anos para apoiar indivíduos e 
comunidades em risco de 
inundação." (p. 36) 

"Meta: Identificar os desafios e 
oportunidades para a 
construção de resiliência 
associada à devolução de 
poderes de e para o City 
Council. 
Ação: (...)  Entrar em contato 
com outras cidades da rede 
100RC para entender como os 
poderes estão sendo usados 
para fornecer resultados de 
resiliência. Mapear esse 
conhecimento entre os 
poderes que Glasgow detém 
ou poderia delegar a cidadãos 
e outras pessoas." (p. 95) 

 
"Quais os próximos passos? 
Engajamento com os parceiros 
Engajamento com os parceiros do 
Metropolitan Glasgow Strategic 
Drainage Plan para descobrir como 
o Lambhill pode se encaixar nessa 
agenda mais ampla de 
gerenciamento de água. 
(...) Abordagem com a liderança da 
comunidade e coordenação de 
agências para trabalhar 
holisticamente na redução de 
inundações, aumentando o valor 
econômico, social e ambiental dos 
recursos. Trabalho com a Scottish 
Water, Scottish Canals, Scottish 
Wildlife trust, Scottish Waterways 
Trust, Universidade de Glasgow, 
SNH, SEPA, Police Scotland e 
Historic Scotland." (p. 11) 
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"O papel de liderança do 
governo escocês é 
complementado pela ação 
concertada órgãos públicos e, 
em particular, governo local. 
O governo local escocês é 
totalmente comprometido em 
lidar com as causas e efeitos das 
mudanças climáticas. O 
governo escocês trabalha com 
redes de liderança do setor 
público, incluindo o  Scottish 
Leaders Forum, Chief 
Executives’ Forum e o Scottish 
Government Delivery Bodies 
Group, para promover ações 
sobre mudanças climáticas. 
Colaboraremos com o 
Environment and Economy 
Leaders’ Group, que 
compreende os principais 
executivos dos órgãos públicos 
ambientais da Escócia, ao 
considerar como ampliar o 
engajamento e a ação para 
ajudar a alcançar nossas 
ambições de mudança 
climática." (p. 32) 

"Walking and Cycling Network 
Essa rede irá fechar lacunas 
importantes, atualizar rotas de 
conexão, conectar-se a 
transportes públicos e promover 
o uso compartilhado de rotas 
para incentivar mobilidade 
ativa e aproveitamento das 
paisagens naturais da Escócia. 
"(P. 79) 

"Ação em destaque 4.A.4. 
Pilotar um dashboard de 
resiliência da cidade. 
Desenvolveremos um painel 
digital on-line que ilustra e 
conecta iniciativas de 
resiliência que estão ocorrendo 
em Glasgow. (...) Essa ação 
aumentará a capacidade de 
tomar decisões coordenadas 
que estejam de acordo com o 
Single Outcome Agreement e o 
Transforming Glasgow 
Programme, ambos focados em 
trabalho por meio de 
parcerias para oferecer 
melhores resultados para o povo 
de Glasgow. Um princípio 
essencial para essa ação é um 
uso mais inteligente dos 
ativos. (...) Isso será articulado 
por meio de um programa de 
conscientização que facilitará o 
uso de dados para informar o 
desenvolvimento de políticas e 
a tomada de decisões 
conjunta." (p. 75) 

 
  

  "A Marine Protected Area 
(MPA) network foi 
desenvolvida para atender a 
uma série de obrigações 
nacionais, europeias e 
internacionais. O objetivo 
principal da rede MPA é 
manter ou aprimorar a 
biodiversidade marinha. Ao 

"Nossa Estratégia de Resiliência 
Nossa participação em uma 
rede global de cidades nos deu 
a oportunidade de pensar sobre 
o nosso futuro e como 
podemos planejar com uma 
abordagem global. Embora a 
adaptação às mudanças 
climáticas continue sendo o 
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fazer isso, a resiliência de 
habitats e espécies é 
aprimorada, dando-lhes mais 
espaço para se adaptar às 
mudanças climáticas. A rede 
demonstra um gerenciamento 
sustentável e protege nossa 
herança." (p. 184) 

foco principal da abordagem de 
Glasgow, essa rede de pares 
nos permite compartilhar 
experiências sobre os desafios 
do planejamento para uma 
variedade de estresses 
crônicos e choques agudos na 
vida urbana." (p. 12) 

  "Órgãos públicos, empresas 
públicas e autoridades locais 
têm fortes antecedentes de 
trabalho colaborativo em 
mitigação, adaptação e 
resiliência às mudanças 
climáticas. Vimos o surgimento 
de um modelo escocês 
exclusivo de parcerias de 
adaptação baseadas no local 
[place-based], incluindo 
Climate Ready Clyde, 
Edinburgh Adapts, Aberdeen 
Adapts e Levenmouth Adapts." 
(p. 5-6) 

Atualizando nossa infraestrutura 
de drenagem para alojar eventos 
graves de chuva 
A Metropolitan Glasgow 
Strategic Drainage Partnership 
(MGSDP) é uma parceria 
entre as autoridades locais, a 
Agência Escocesa de Proteção 
Ambiental, a Scottish Water 
Protection Agency, a Scottish 
Water, a Scottish Water, a 
Scottish Company, a Clyde 
Gateway e a Scottish Canals. 
A Visão é transformar a 
maneira como a região da 
cidade pensa e gerencia as 
chuvas para acabar com as 
inundações descontroladas e 
melhorar a qualidade da água. A 
parceria busca atualizar e 
modernizar a rede de 
drenagem e esgoto da região 
de Glasgow, reduzindo as 
inundações e melhorando a 
qualidade da água do rio. A 
iniciativa desempenha um papel 
importante na contribuição para 
o desenvolvimento econômico, 
melhorando nosso ambiente 
natural e integrando o 
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planejamento de investimentos. 
(p. 64) 

  "A SEPA está produzindo uma 
Flooding Strategy que ajudará a 
orientar e focar seu papel e 
responsabilidades estatutárias 
em relação a inundações. O 
objetivo é incorporar a 
adaptação como um 
princípio-chave para garantir 
que os planos e ações de 
gerenciamento de riscos de 
inundação contemplem os 
riscos futuros de inundação. A 
Estratégia tem como objetivo 
apoiar a resiliência individual 
e comunitária às inundações e 
avançar no gerenciamento de 
riscos de inundação, 
envolvendo uma ampla gama 
de parcerias poderosas que 
trabalham para aumentar a 
resiliência das inundações na 
Escócia agora e no futuro." (p. 
42) 

"Lidando com os choques por 
meio da resposta de emergência 
integrada em Glasgow 
Muito antes de Glasgow 
começar a trabalhar com o 
100RC, tivemos a 
implementação da Resilience 
Unit dentro do City Council, 
que coordena o planejamento e 
a resposta de emergência em 
toda a cidade. Glasgow orgulha-
se de ter fortes parcerias e 
mecanismos para responder a 
incidentes de emergência - 
incluindo incêndios, 
inundações, explosões (...). Esse 
gerenciamento formal de 
emergência é apoiado por um 
forte senso de resiliência 
popular, que está sendo 
fortalecida por meio do 
planejamento da resiliência 
comunitária." (p. 22) 

 
  



  

 

586 

 

Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 

  "Land Use Strategy 
A Estratégia incentivará o 
desenvolvimento de parcerias 
com base no local [place-
based] para proporcionar o uso 
integrado e sustentável da 
terra em escala local, de 
captação ou paisagem. Será 
particularmente aplicável nas 
terras altas." (p. 94) 

 "Vamos aproveitar o sucesso 
de parcerias exemplares que 
já estão fornecendo 
programas e aumentaremos 
nossa capacidade de lidar com 
as mudanças climáticas. Isso 
inclui a Canal Partnership, a 
Metropolitan Glasgow 
Strategic Drainage 
Partnerships (MGSDP), 
Glasgow and Clyde Valley 
Green Network Partnership 
(GCVGN) and a Iniciativa 
Climate Ready Clyde." (p. 51) 

 
  

  "Por meio de uma parceria do 
Glasgow City Council, da 
Scottish Canals e da Scottish 
Water, sob o guarda-chuva da 
Metropolitan Glasgow 
Strategic Drainage Partnership 
a construção do primeiro canal 
inteligente da Europa foi 
iniciada em maio de 2018." (p. 
132) 

"A missão do Resilient 
Glasgow Steering Group é 
fornecer suporte direcional, 
orientação e influência em 
nossa jornada para uma maior 
resiliência. O Steering Group 
atuará como um órgão 
estratégico sênior que 
funcionará como uma 
parceria de várias agências da 
cidade, reunindo nossos 
parceiros do setor público, 
empresas, acadêmicos e 
organizações voluntárias. O 
Steering Group existirá durante 
todo o período de 
implementação da estratégia. 
O Resilient Glasgow Steering 
Group reportará formalmente 
a vários Council Committees e 
outros órgãos, conforme 
apropriado." (p. 82) 
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  "O Cairngorms Connect é uma 
parceria entre gestores de 
terras vizinhos, comprometida 
com uma visão ousada e 
ambiciosa de 200 anos para 
aprimorar habitats, fortalecer 
espécies e processos 
ecológicos, trabalhando juntos 
em uma vasta área do 
Cairngorms National Park." (p. 
164) 

"Os Relatórios de 
Monitoramento e Avaliação 
da Estratégia de Resiliência 
serão alimentados por meio de 
nossos principais grupos de 
parceria para obter 
informações e discussões sobre 
questões relevantes à medida 
que surgirem. Esses principais 
grupos de parceria incluem: 
• Community Planning 
Partnership 
• Poverty Leadership Panel 
• Extended Corporate 
Management Team 
• Local Resilience Partnership 
• Glasgow Economic 
Leadership 
• Scottish Government 
• Resilient Glasgow Steering 
Group 
• Sustainable Glasgow Board." 
(p. 84-85) 

 
  

  "A [organização] Sniffer liderou 
o desenvolvimento de uma 
abordagem específica de 
parceria baseada no local 
[place-based] para adaptação 
na Escócia. A parceria Climate 
Ready Clyde, iniciada com 
apoio de £ 100.000 do governo 
escocês, abrange a região da 
cidade de Glasgow, incluindo 
um terço da população e 
economia da Escócia e muitas 
das comunidades mais 
desfavorecidas da Escócia." (p. 
214) 

    



  

 

588 

 

Nível:  Nacional Local - cidade Territorial  Projeto 
Instrumento:  Climate Change Plan  SCCAP 2019-2024 Our Resilient Glasgow Cowlairs Master Plan Climate Ready Lambhill 
(Fortalecimento 
de) capacidades 

"Sensibilização: Trabalhando 
em parceria, colocaremos em 
prática ferramentas e 
informações para desenvolver 
a capacidade, as habilidades e 
o conhecimento dos 
administradores de terras, 
empreiteiros e outros, para 
oferecer restauração dos 
peatlands." (p. 184) 

"O Scottish Climate Change 
Adaptation Programme 2019-
2024 é o programa estatutário 
de cinco anos do governo 
escocês para a adaptação às 
mudanças climáticas. Ele define 
as políticas e propostas do 
governo escocês para os 
próximos cinco anos para 
aumentar a capacidade da 
população, comunidades, 
empresas e setor público da 
Escócia de se adaptar às 
mudanças climáticas." (p. 20) 

"Trabalharemos com nossos 
parceiros do terceiro setor 
para identificar quais 
informações são necessárias 
para desenvolver a capacidade 
local e, ao mesmo tempo, 
entender onde existem 
oportunidades de colaboração 
para explorar novas 
abordagens experimentais e 
integradoras para o 
desenvolvimento de maior 
resiliência urbana. Nosso 
objetivo é que as comunidades 
estejam equipadas para tomar 
decisões importantes sobre o 
que mais as afeta." (p. 42) 

"Criando Comunidades 
Mistas 
• comunidades mistas podem 
se adaptar às novas 
circunstâncias sem precisar 
ser completamente 
reconstruídas, prolongando a 
vida útil dos bairros." (p. 23) 

"Adotando uma abordagem de 
placemaking para adaptação 
A qualidade do local tem várias 
implicações importantes para a 
resiliência da comunidade. 
(...) As atividades de placemaking 
devem incluir um elemento 
significativo de adaptação às 
mudanças climáticas. (...)  o foco 
do processo de avaliação e 
planejamento em Lambhill tem sido 
identificar: melhorias que incluam 
adaptação às mudanças 
climáticas; e maneiras de oferecer 
essas melhorias que envolvem a 
população local e fortalecem a 
capacidade da comunidade." (p. 4) 
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"A Heat Network Partnership é 
uma colaboração de agências 
focadas na promoção e suporte 
de esquemas de aquecimento 
urbano na Escócia. Por meio do 
seu apoio às autoridades e 
profissionais locais, está 
construindo capacidades e 
capacidade de 
desenvolvimento de projetos 
para apoiar o trabalho de 
planejamento de aquecimento 
e a entrega de programas que 
serão desenvolvidos pelas 
autoridades locais, pelo 
governo escocês e seus 
parceiros, como parte do 
programa mais amplo do SEEP 
[Scottish Energy Efficiency 
Programme] no futuro." (p. 94) 

"O documento Community 
Adaptation Actions descreve 
ações práticas que as 
comunidades podem adotar 
para aumentar a resiliência e 
se adaptar às mudanças no 
clima. O documento descreve 
20 ações, divididas em três 
categorias: 
1. Adaptação comunitária em 
relação ao ambiente natural. 
2. Adaptação da comunidade 
em relação a ativos construídos 
(escolas, centros comunitários, 
casas).  
3. Adaptação da comunidade 
para aumentar a conscientização 
e criar capacidade de 
adaptação." (p. 36) 

"Valor da Resiliência 
Glasgow será uma cidade com 
forte capacidade de 
colaboração para capitalizar 
oportunidades de conectar 
modelos novos e existentes 
que apoiam a resiliência da 
sociedade. Ao fortalecer nossa 
visão compartilhada por meio 
de liderança compartilhada, 
promoveremos um orgulho 
comunitário mais forte, 
apoiaremos melhor as pessoas 
vulneráveis e melhoraremos o 
acesso a empregos bem 
remunerados e 
recompensadores. Isso nos 
ajudará a abordar as 
dimensões sociais e materiais 
da pobreza e privação, com 
uma redução a longo prazo das 
desigualdades econômicas e de 
saúde e melhor governança 
integrada." (p. 43) 

"Adaptabilidade e 
Flexibilidade 
O Council incentivará 
empreendimentos que 
ofereçam flexibilidade, 
adaptabilidade e a capacidade 
de os bairros mudarem no 
futuro se: 
• empreendimentos incluírem 
terrenos não alocados para 
usos específicos (espaços não 
programados) que podem ser 
construídos ou se tornar terras 
comunitárias posteriormente 
• os empreendimentos incluem 
tamanhos de parcela e 
tipologias de habitação que 
podem ser adaptados ou 
ampliados - essas soluções de 
margem garantem capacidade 
latente para adaptação futura, 
conforme as necessidades 
mudam ou as condições se 
desenvolvem. (p. 36) 

"Sobre o projeto 
A necessidade de se adaptar e se 
tornar mais resiliente - Este 
projeto em Lambhill foi projetado 
para pensar em ações de 
adaptação que a comunidade 
pode realizar e como - como parte 
de um sistema maior, a 
comunidade pode trabalhar com 
outras pessoas para se tornar mais 
resiliente. Isso inclui resiliência 
física às mudanças climáticas, 
como edifícios, espaços públicos e 
opções de transporte, assim como 
resiliência da comunidade - ou a 
capacidade de membros 
individuais da comunidade, 
grupos comunitários e 
comunidades inteiras de lidar com 
a incerteza da mudança climática 
e "se recuperar" dos impactos 
climáticos. Trata-se de capacidade 
e coesão da comunidade. (p. 5) 
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"Sensibilização: Trabalhando 
em parceria, colocaremos em 
prática ferramentas e 
informações para desenvolver 
a capacidade, as habilidades e 
o conhecimento dos 
administradores de terras, 
empreiteiros e outros, para 
oferecer restauração dos 
peatlands."(p. 184) 

"Embora a saúde de todos possa 
ser afetada pelas mudanças 
climáticas, aqueles que são 
socialmente desfavorecidos, 
mais velhos, muito jovens ou 
com problemas crônicos de 
saúde são menos capazes de 
lidar. Isso ocorre porque esses 
grupos são 
desproporcionalmente mais 
sensíveis aos impactos das 
mudanças climáticas; estão 
mais expostos ao risco por 
causa do ambiente em que 
vivem e / ou têm menos 
'capacidade adaptativa' - 
recursos para se preparar, 
responder e se recuperar dos 
impactos das mudanças 
climáticas." (p. 66) 

"Meta 3.A. Uma economia 
resiliente é aquela que se baseia 
nas habilidades, bens, história 
e ambições encontradas na 
cidade e em seu povo. (...) 
Trabalharemos com startups, 
instituições educacionais, 
organizações criativas e 
nossas empresas locais para 
desenvolver habilidades e 
capacidades em todos os 
setores da cidade, de maneira a 
apoiar o desenvolvimento 
sustentável e aumentar a 
resiliência urbana. 
Ações para alcançar essa meta: 
(...) 3.A.5 Desenvolver um 
processo de trabalho com 
nossos parceiros da cidade e 
instituições educacionais para 
desenvolver um conjunto de 
propostas de projetos de design 
resilientes ao clima. Isso 
aumentará a capacidade de 
colaboração, garantindo que 
estamos na melhor posição para 
concorrer a fundos emergentes 
de projetos." (p. 66-67) 

"Adaptabilidade e 
Flexibilidade 
Qualidade de Vida 
• aumentar a qualidade da 
propriedade habitacional; 
espaço pessoal aumentado para 
acomodar uma ampla gama de 
necessidades de estilo de vida 
(...) • flexibilidade para 
adaptar habitações para 
apoiar a vida multigeracional 
(...) • criar laços comunitários 
resilientes e fortes por meio da 
adaptação de moradias para 
atender às necessidades, em 
vez de mudar de casa." (p. 37) 

"A saúde e o bem-estar do nosso 
povo 
Um maior uso do ar livre levará a 
mais interação social, que por sua 
vez levará a benefícios de bem-estar 
mental. Se ações para aumentar a 
resiliência local às mudanças 
climáticas aumentam a capacidade 
dos grupos comunitários locais 
etc., isso também aumentará a 
interação social." (p. 14) 
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  "Nosso Fairer Scotland Action 
Plan estabelece 50 ações de 
promoção de justiça social a 
serem implementadas  neste 
mandato parlamentar, visando 
cinco ambições de alto nível, 
incluindo: acabar com a pobreza 
infantil, uma base sólida para 
todos os jovens, uma vida 
profissional mais justa e uma 
terceira idade próspera. Ao 
tornar a Escócia um lugar 
mais justo, também 
melhoraremos a capacidade 
de adaptação do povo da 
Escócia." (p. 68) 

"Meta 4.A. Construir 
capacidade entre cidadãos e 
tomadores de decisão, 
permitindo que eles apliquem o 
pensamento de resiliência ao 
trabalho e à vida cotidianos. 
(...) Nossos parceiros têm 
capacidade e conhecimento 
incríveis nessa área. 
Quebraremos os silos entre 
projetos individuais, reunindo 
as partes interessadas para 
garantir o desenvolvimento 
colaborativo e novas 
abordagens eficazes." (p. 74) 

  

  "A adaptação às mudanças 
climáticas desempenhará um 
papel fundamental no futuro da 
política rural. Trabalhando 
com stakeholders externos da 
indústria agrícola e dos 
órgãos ambientais, atualmente 
estamos buscando projetar e 
desenvolver políticas agrícolas 
que aumentarão a capacidade 
de adaptação dos agricultores, 
além de reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa e o 
sequestro de carbono na 
agricultura." (p. 94) 
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  "O [projeto] Farming and 
Water Scotland tem como 
objetivo principal ajudar os 
agricultores, produtores de terra 
e administradores de terras a 
entender as regras, riscos e 
oportunidades em relação à 
poluição difusa. Ao fornecer 
aconselhamento e informações 
sobre ações que podem ajudar a 
manter a qualidade e a gerenciar 
melhor seu uso, o Farming and 
Water Scotland desempenha um 
papel vital na melhoria da 
capacidade adaptativa às 
mudanças climáticas nas 
fazendas e nos campos." (p. 
96) 

   

  "'Melhorar a eficiência e a 
produtividade e desenvolver 
mercados' é uma prioridade na 
Scotland’s Forestry Strategy 
2019-2029. (...) 
[Isso] Também será alcançado 
atraindo novos e mais 
diversificados talentos para o 
setor florestal e melhorando a 
capacidade e habilidades da 
força de trabalho existente 
para garantir que o setor 
florestal tenha as habilidades 
necessárias para melhorar a 
resiliência e se adaptar às 
mudanças climáticas." (p. 99) 
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  "'Melhorar a eficiência e a 
produtividade e desenvolver 
mercados' é uma prioridade na 
Scotland’s Forestry Strategy 
2019-2029. (...) 
[Isso] Também será alcançado 
atraindo novos e mais 
diversificados talentos para o 
setor florestal e melhorando a 
capacidade e habilidades da 
força de trabalho existente 
(...) melhorar a resiliência e se 
adaptar às mudanças 
climáticas." (p. 99) 

   

  "O Papel do Planejamento de 
Contingência na Mudança do 
Clima 
Adaptação no Setor Florestal na 
Escócia 
Os planos de contingência têm 
o potencial de aumentar a 
capacidade adaptativa, 
permitindo uma resposta mais 
rápida e eficiente aos eventos de 
riscos das mudanças climáticas.  

   

  "Scottish Biodiversity Strategy 
and Route Map to 2020 
(...) Os principais elementos 
que promovem adaptação 
incluem: (...) aprimorar a 
capacidade e a confiança das 
comunidades, especialmente as 
mais desfavorecidas, por meio 
de um maior envolvimento 
com a natureza (...) (p. 153) 

      

Fonte: autoria própria 
 


