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Resumo 
Práticas Regenerativas: a cultura ecológica em projetos-redes digitais 

 

Estamos diante de um modelo desarmônico de desenvolvimento que tangencia questões 

mentais, políticas, econômicas, científicas, sociais, urbanas e a consequente desconexão entre 

sistemas vivos. É necessário repensar atos que poderão contribuir com mudanças de atitudes 

para as questões ambientais, de modo a reconectar o mundo natural a um sistema global mais 

ético e capaz de projetar futuros, ao invés de apenas explorar o que existe.  É neste contexto 

que surge a proposta para investigar práticas regenerativas que utilizam tecnologia 

comunicativa digital em projetos-redes. Ou seja, realizar uma análise da tecnologia que apoia 

redes digitais na perspectiva da consciência crítica e ecosófica a respeito de relações ecológicas 

em sistema sociotécnicos na transformação digital. 

Palavras-chave 

práticas regenerativas; ecosofia; design de transição; inovação transformadora e tecnologia 

comunicativa digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Regenerative Practices: ecological culture in digital network projects 

 

We are facing a disharmonious model for development that touches on mental, political, 

scientific, social, urban issues and a consequent disconnection between living systems. It is 

necessary to rethink acts that can contribute to changes in attitudes towards environmental 

issues, in order to reconnect the natural world to a more ethical global system capable of 

projecting futures, rather than just exploring what exists. It is in this context that the proposal 

to investigate regenerative practices that use digital communicative technology in network 

projects arises. In other words, carry out an analysis of the technology that supports digital 

networks from the perspective of critical and ecosophical awareness regarding ecological 

relationships in socio-technical systems in digital transformation. 

 

Keywords 
regenerative practices; ecosoph; transition design; transformative innovation and digital 

communication technology 
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despertou para as questões do uso da tecnologia em prol do alcance da sustentabilidade no 

território. Nesse período, fiquei um tempo construindo o material em torno da realidade do 

portal, e mais uma vez, em trocas de opiniões com orientador e professores, percebi que não 

poderia colocá-lo como minha questão central, e sim passar por ele como parte de um processo 

de reflexão.  

Ocorreu então a troca de orientador, por circunstância de desligamento do programa do 

pregresso. E seguindo na trajetória de pesquisa dos materiais que pudessem me amparar nas 

decisões, encontrei o livro Design de Culturas Regenerativas, do pesquisador biólogo Daniel 

Christian Wahl. Este chamou a minha atenção para a perspectiva crítica da sustentabilidade, e 

fez aumentar também o meu interesse em relacionar a tecnologia da comunicação digital com 

o foco em promover regeneração. Em busca por assuntos relacionados, encontrei nas pesquisas 

do sociólogo Massimo Di Felice, e também do comunicólogo Frederick van Amstel, 

referenciais complementares, para assim embasar a questão da pesquisa: “como práticas 

regenerativas se apresentam em tecnologia comunicativa digital que apoia projetos-redes? ” 

Desse modo, procuro articular com os três campos de conhecimento: as artes como 

impulsionadora de novas narrativas culturais; as urbanidades como a investigação de nova 

espacialidade que no caso é a rede sociotécnicas na transformação digital e a sustentabilidade 

com a possibilidade de avanços para a regeneração que é a capacidade de desenvolver futuros 

através da proposição de experiências e não apenas depreciar o que existe.  

Acredito que o desenvolvimento desta pesquisa pode contribuir para melhorar a consciência 

humana sobre a sua importância para a natureza. A partir da sua capacidade de refletir e ter a 

“visão da totalidade” para conectar propriedades emergentes, é possível aprimorar a consciência 

crítica sobre os sistemas criados ou a serem desconstruídos com o uso das tecnologias 

comunicativas. Portanto, pode ser uma forma para exercitar a reflexão sobre o meu propósito 

de projetar e facilitar relações conscientes para contribuir com a construção de um próspero 

futuro no Planeta Terra. E também avançar estudos sobre questões críticas da sustentabilidade 

em diálogo com a cultura regenerativa e as tecnologias digitais. Tal processo pode resultar em 

outras pesquisas e também na ampliação do campo referencial para o ensino, a extensão e a 

pesquisa, com caráter interdisciplinar, visando contribuir com a regeneração do nosso planeta.
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Introdução 

A ação de um vírus parou o mundo, impossibilitando os deslocamentos nos espaços 

geográficos e provocando o isolamento físico. A ação das Tecnologias Digitais, em 

rede, possibilitou deslocamentos nos espaços digitais, nos conectando ainda mais, 

evitando o isolamento social e permitindo que o mundo continuasse a se mover. Com 

isso, aprendemos que entidades não humanas, como os vírus e as TD, atuam sobre 

nós, sobre o mundo, nos modificando, modificando o mundo, ou seja, a ação de cada 

entidade interfere nessa rede ecológica da qual somos co-membros, ampliando assim, 

a nossa compreensão de social, de sociedade. (DI FELICE e SCHLEMMER, 2020, 

p.217) 

 

As crises3 são dispositivos para refletir sobre necessidades de mudanças, e a humanidade vive 

um momento em que é preciso uma transformação nos sistemas que regem a vida na Terra. Este 

cenário torna-se benéfico para a reflexão quanto a alternativas sobre modo de viver, de produzir, 

de consumir e até de conviver. Pois, a transformação ocorre de forma acelerada, e os sistemas 

estão se desintegrando, à medida que presenciamos diversos impactos advindos principalmente 

de inovações tecnológicas baseadas em informações fragmentadas. E tudo isso acontece em um 

contexto de transformação social, econômica e de desestabilização dos padrões climáticos 

globais e locais. Muitas pessoas estão morrendo, ficando desabrigadas, passando fome ou até 

mesmo sendo obrigadas a migrar devido aos eventos climáticos agressivos que estão levando 

ecossistemas ao desequilíbrio. São consequência de inúmeras atividades humanas que 

ultrapassam os limites do que o planeta é capaz de disponibilizar. Esse cenário evidencia uma 

enorme inquietação sobre nosso sistema econômico, político, educacional e até de 

sustentabilidade, que são fundamentados em uma narrativa de da separação entre a humanidade 

e a natureza, gerando uma cultura de competição, escassez artificial e o risco de existência da 

humanidade ao distanciar da nossa natureza biológica e cultural. Nesse sentido, Maffesoli 

(2021) destaca que é dominante na civilização culturalista a concepção “dramática” e por essa 

razão tudo tem uma possível solução. Porém, é necessário dominar o mundo social, o que 

caracteriza a modernidade.  

Assim, para o redesenho da presença humana no planeta é importante questionar o modo de 

pensar, a visão de mundo e os sistemas de valores, prestando atenção no que serve para a 

humanidade e para a vida, e no que não serve. E deste modo é possível refletir sobre as 

                                                           
3 O termo Krisis significa: um julgamento feito por aquilo que está chegando a respeito daquilo que está 

terminando. Ou, dito de outra maneira mais simples, a peneira, o instrumento agrícola que permite rejeitar o que 

deve ser rejeitado e, desse modo, guardar o que é necessário à vida (MAFFESOLI, 2021, p.91). 
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necessidades percebidas e as soluções de design projetadas para essas necessidades. Portanto, 

é importante repensar as narrativas culturais que podemos desenvolver por meio de diálogos 

criativos provocados por perguntas mais profundas: 

 

Quem sou eu? O que me faz completamente vivo? Quais são as necessidades mais 

profundas subjacentes às minhas necessidades percebidas? De que história escolhi 

participar? Qual é minha comunidade?  Qual o meu papel? Como posso contribuir 

para um mundo mais alegre, cocriativo e significativo? (WAHL, 2020, p.32) 

 

 

A partir desses questionamentos sobre o significado da vida e a maior consciência sobre as 

motivações que refletem no modo de agir do indivíduo, é possível que o mesmo esteja 

preparado para viver de maneira consciente e gerar um mundo diferente por meio de seus atos. 

O autoconhecimento é direção para co-criar uma presença humana regeneradora na Terra, que 

valorize os benefícios coletivos das relações entre espécies, resultando no aumento da qualidade 

da vida para todos. 

Estamos diante de um modelo desarmônico de desenvolvimento que tangencia questões 

mentais, políticas, econômicas, científicas, sociais, urbanas e a consequente desconexão entre 

sistemas vivos. Ou seja, repensar atos seria uma possibilidade para contribuir com mudanças 

de atitudes para as questões ambientais, de modo a reconectar o mundo natural a um sistema 

global mais ético e capaz de garantir novas transformações estarão ocorrendo constantemente 

ao invés de apenas explorar o que existe.  

Questionamento como esse é presente na rotina de ambientalistas e também no debate sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, que existe em iniciativas diversas, como Carta da Terra, Agenda 

21, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Agenda 2030, com os 17 ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável), dentre outras. São iniciativas para fomentar a consciência de 

forma global sobre a importância de se pensar o melhor uso de recursos e até a regeneração dos 

ecossistemas. 

Neste contexto, a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em março de 2019, publicou 

uma resolução declarando o período de 2021-2030 como a Década de Restauração de 

Ecossistemas da ONU, tendo como responsáveis o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), e também a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO). Esta Década pode ser oportunidade única para a restauração e conservação 

dos ecossistemas, e ainda contribuir de forma relevante para que sejam alcançados os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável. Está em questão a possibilidade de melhora dos meios de 
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subsistência dos seres humanos, por meio de uma mudança de mentalidade da sociedade para 

identificar recursos e restaurar ecossistemas a partir de uma nova ética de preservação. As 

expectativas para a Década são de um mundo no qual a relação entre seres humanos e natureza 

é restaurada, a área de ecossistemas saudáveis é expandida, e a perda e degradação passam a 

não existir. Neste sentido permite-se que esta visão enfatize compromissos globais, regionais, 

nacionais e locais de ações de prevenção e de interdição para reverter a degradação. Da mesma 

forma, torna-se prioridade aprimorar e aplicar a compreensão sobre restauração ecossistêmica 

na educação e também nas tomadas de decisões realizadas por setores públicos e privados. 

Tornam-se urgentes, a partir da iniciativa apresentada, mudanças na vida em sociedade. 

Conhecimentos e tecnologias já existentes podem contribuir de forma significativa com o 

engajamento em prol de uma transição necessária. É neste contexto que surge a proposta para 

investigar como práticas regenerativas se apresentam em tecnologia comunicativa digital que 

apoia projetos-redes. 

Espera-se que a pesquisa auxilie na busca por alternativas que estimulem a superação do grande 

desafio de transição cultural de uma sociedade fundamentada na dominação e degradação, na 

direção de uma existência harmoniosa, por meio da cooperação e regeneração. Para isso, é 

possível utilizar a tecnologia como força ambiental capaz de modificar quem somos e nossas 

interações com a realidade (FLORIDI, 2015). Tal cenário permite que os indivíduos superem 

uma visão antropocêntrica do mundo, que atribui a inteligência somente ao humano e que 

explora as demais entidades que formam o ecossistema. Isso traz à tona que o indivíduo faça 

parte dessa rede composta de diferentes seres. Consequentemente, as relações comunicacionais 

serão consideradas para todos envolvidos no meio investigado, de modo a evidenciar novas 

formas de conexão e interação possíveis de serem estabelecidas. Portanto, tem-se um novo tipo 

de ecologia de interação social e novas formas de pensar a sociedade, a partir de todos os entes 

habitantes. Esse panorama torna relevante o desenvolvimento de quatro assuntos principais: i) 

conceitos básicos que envolvem a cultura regenerativa ii) a cultura regenerativa na dimensão 

conectiva; iii) a transição do design para o fomento de culturas regenerativas através do ato de 

projetar; e iv) a interpretação da prática regenerativa em projeto-rede digital. Todos estes 

tópicos contribuirão para que a pesquisa esteja pautada na dimensão da consciência crítica para 

a cultura conectiva contemporânea em prol das práticas regenerativas. 

O primeiro capítulo dedica-se ao desenvolvimento dos conceitos que envolvem as culturas 

regenerativas. Toma-se como base teórica neste momento um conjunto diversificado de 

autores: o desenvolvimento do conceito de sustentabilidade e suas implicações, referenciadas 

por José Eli Veiga, que é economista e tem como foco de estudo o desenvolvimento sustentável 
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desde 1970; Humberto Maturana, biólogo chileno, um dos propositores do pensamento 

sistêmico e criador do conceito de autopoieses; Ailton Krenak, ativista ambiental e um expoente 

pensador sobre as questões da sustentabilidade; James Lovelock, criador da teoria de Gaia, que 

gera a hipótese de a Terra ser auto suficiente em seu funcionamento; Enrique Leff, com o saber 

e a ética ambiental; Daniel Christian Wahl, que é biólogo e tem sua pesquisa situada no campo 

de design de culturas regenerativas; Frederick van Amstel, que é pesquisador comunicólogo e 

possui estudos na área de design de interação para transformação cultural; Masssimo Di Felice, 

sociólogo italiano que investiga tecnologias digitais comunicativas para a sustentabilidade; 

Donna Haraway, filósofa que estuda as relações entre humanos e não-humanos através da 

sympoesis (“fazer com”) Martin Heidegger, filósofo que traz o pensamento sobre o ser-no-

mundo; Michel Mafessoli, sociólogo que trata da ligação social comunitária; Manuel Castells, 

sociólogo espanhol que centraliza estudos na era digital e redes; Frijot Capra, físico austríaco, 

um dos principais expoentes do pensamento sistêmico; Romano Guardini e Álvaro Vieira Pinto, 

que colaboram com estudos no campo da reflexão sobre tecnologias. 

O segundo capítulo dedica-se ao tema cultura regenerativa em diálogo com o digital, e tem 

como finalidade a apresentação de reflexões em torno de alguns temas, como o contexto 

histórico da relação dos humanos com a natureza e a técnica; a integração humana com a 

natureza na perspectiva da ecosofia; origem e implicações da complexidade; sympoesis; a 

influência da tecnologia comunicativa digital para a cultura regenerativa, e também a 

caracterização evolutiva da sustentabilidade para a cultura regenerativa no contexto digital. 

Neste capítulo, foram utilizados os seguintes autores: Mércia Manuela de Lima, filósofa que 

trata da evolução da técnica e suas implicações; Lucia Santaella, que faz sua investigação sobre 

humanos híbridos; Samuel Lopes Pinheiro, educador ambiental que faz a reflexão da relação 

do homem com a vida ; Rui Sérgio Dias Alão,  arquiteto que investiga o tema projeto e 

complexidade; Michel Serres, filósofo francês que faz a abordagem da relação entre humanos 

e não humanos; Caio Adorno Vassão, arquiteto que investiga a alta tecnologia e formas de 

projetar em ambientes mutáveis, além de Michel Maffesoli; Massimo Di Felice e Donna 

Haraway que já foram apresentados anteriormente. 

O terceiro capítulo apresenta o tema da transição do design para o fomento de cultura 

regenerativa. Neste são tratados assuntos como a influência da crítica no ato de projetar; a 

transição do design; a perspectiva atópica na realização de projetos de design e também o 

processo de pesquisa em projetos redes-digitais em relação a práticas regenerativas. Neste 

capítulo, recorremos aos debates propostos por Daniel Christian Wahl, Lucia Santaella, Caio 

Adorno Vassão, Fernanda Botter et al., Enrique Leff, Rui Sérgio Dias Alão, Cosimo Accoto, 
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Bruno Madureira Ferreira, Massimo Di Felice, Dorival Rossi e Rodrigo Malcolm de Barros 

Moon. 

O quarto capítulo apresenta a análise crítica sobre a influência ambiental na percepção crítica 

da globalização, a sustentabilidade como discurso hegemônico de poder, a realidade do terceiro 

mundo, o portal colaborativo de soluções sustentáveis e também a aplicação da metodologia 

para interpretação de práticas regenerativas em projeto-rede digital na Plataforma Regeneração 

Global. O capítulo tem como base teórica autores como: Escobar, Torres Lisboa e Di Felice. 

Nas considerações finais desta pesquisa observa-se que as ações para as práticas regenerativas 

se estendem ao interesse de elaborar, colocar em prática e manter projeto-redes capazes de 

desenvolver condições colaborativas e conectivas nas redes digitais de comunicação. E neste 

contexto, as atividades para práticas regenerativas tornam-se permeáveis e mais orientadas para 

o desenvolvimento coletivo inteligente e consciente em prol de interações com os fluxos 

informativos do espaço que é possível de habitar. Assim, apresenta-se nesta pesquisa, 

considerações identificadas por duas dimensões: a teórica e a empírico-aplicativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Capítulo 1- Práticas Regenerativas: caminho para além da sustentabilidade 

 

Uma vez, afirmei que sustentabilidade era vaidade pessoal, uma vida sustentável era 

vaidade pessoal. O que eu queria dizer com isso é que, se a gente vive em um cosmos, 

em um vasto ambiente, onde a desigualdade é a marca principal, como que, dentro 

dessa marca de desigualdade, nós vamos produzir uma situação sustentável? 

Sustentável para mim? A sustentabilidade não é uma coisa pessoal. Ela diz respeito à 

ecologia do lugar em que a gente vive, ao ecossistema que a gente vive. Por exemplo, 

se vocês estão na Mata Atlântica, na faixa do litoral, então a ecologia é a da Mata 

Atlântica. Os nossos parentes Guarani e o pessoal que vive na Serra do Mar, que vivem 

na grande faixa de litoral do Rio, estão na Mata Atlântica, esse lugar maravilhoso. 

(KRENAK, 2020, p. 10) 

 

A resiliência é uma característica presente na espécie humana, que foi capaz de ocupar todo o 

planeta, por suas constantes mudanças no âmbito da cultura e da natureza. Assim produzindo 

elementos materiais e imateriais a partir de determinada visão de mundo. Porém no século XIX, 

a humanidade começou a desenvolver uma cultura insustentável que consome os recursos do 

planeta sem dar o tempo para a sua restauração. Devido ao fomento de um estilo de vida 

consumista e desigual que impede processos de transformação ou regeneração. Assim, a 

diminuição da biodiversidade coloca em alerta a própria existência da humanidade. Esta que 

possui incompreensão do seu pertencimento a teia da vida que é complexa e interdependente. 

De acordo com (INOJOSA, 2022), os desafios precisam ser realizados de forma sistêmica e 

integrada como é o exemplo dos princípios contidos na Carta da Terra – integridade ecológica, 

justiça social, econômica, convivência democrática e paz – que não se sustentam tratados de 

forma isolada. 

Atualmente, com o advento das tecnologias, é possível compreender a complexidade da vida e 

interagir com as interconexões entre narrativas, fatos e estruturas sistêmicas para acompanhar 

os desafios de escala local e regional com contexto global de colaboração na transição para 

culturas regenerativas. Essas apresentam a possibilidade de aumentar a diversidade biocultural 

para as gerações da humanidade e todas as outras espécies. Neste sentido, os tópicos a seguir 

serão dedicados a uma revisão da evolução do pensamento para as práticas regenerativas, 

passando por conceitos como sustentabilidade, visão sistêmica, inovação transformadora, 

resiliência transformadora, cooperação e também a caracterização de projeto para a regeneração 

com foco em design de transição e implicações éticas. 
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1.1- Sustentabilidade: as interpretações evolutivas no entorno de conceitos 

 

Sustentabilidade é uma palavra de muitas interpretações, que pode significar a meta da 

civilização, incentivo para as organizações da sociedade civil, desafio tecnológico para a 

produção na indústria, disputa política em órgãos da ONU, foco de marketing para consumo e 

para imagem das corporações contemporâneas públicas e privadas. Isso faz lembrar o livro de 

aventuras Alice no País das Maravilhas, do autor Lewis Carroll4: quando Alice perguntou ao 

gato Cheshire sobre qual o caminho ela deveria tomar, ele respondeu que dependia do lugar 

para onde pretendia ir. Assim é com o conceito de sustentabilidade, que gera uma confusa 

percepção sobre o sentido da palavra. 

A genealogia da sustentabilidade confunde-se com a genealogia das ciências florestais, 

biológicas, ecológicas e do movimento de contracultura ambientalista, originado na década de 

60 do século XX. É um termo associado à administração dos recursos ou bens públicos, como 

florestas, que são vistas de forma utilitarista e comercial no sentido de interesses centrados no 

ser humano. Por outro lado, tem-se a preocupação com a recuperação de espaços verdes, com 

o objetivo de garantir a qualidade de vida dos sistemas vivos. Esse conflito de ideais sobre a 

sustentabilidade está constantemente presente em diferentes discursos. 

Porém, é importante destacar que a ideia de sustentabilidade e a invenção do termo têm cerca 

de 600 anos, conforme informa Maffesoli: 

Num texto de 1346, o rei Felipe VI da França ordena aos “mestres das florestas” da 

sua propriedade de Brunoy que administrem bem o corte de árvores, que tratem de 

“poupar”, que não cortem em excesso. Isso a fim de sustentar a floresta, que, desse 

modo, continuaria existindo durante muito tempo. O termo sustainable, amplamente 

utilizado nos debates sobre ecologia em todo o mundo, vem daí. “Sus tentável”, “sus 

tentar”. (MAFFESOLI, 2021, p. 106) 

Nesta perspectiva sobre a evolução histórica do termo sustentabilidade, o pesquisador Di Felice 

também faz contribuição: 

[...] em 1713, Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) publicou a obra na qual define e 

usa pela primeira vez na história o termo sustentabilidade (Nachhaltigkeit) e seus 

derivados (nachhaltige, nachhaltend). Carlowitz é considerado por muitos o fundador 

do campo do saber hoje estabelecido como engenharia florestal e também o criador 

do significado moderno de sustentabilidade. (DI FELICE et al., 2012, p.99) 

                                                           
4 Lewis Carroll (1832-1898) foi um poeta, romancista e matemático inglês. É o autor das aventuras de Alice no 

País das Maravilhas. Foi um dos precursores da poesia de vanguarda.  

Fonte: https://www.ebiografia.com/lewis_carroll/ 
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As interpretações são variadas nos diversos campos do conhecimento, estando geralmente 

fundamentadas em teorias de gerenciamento, gestão política dos “recursos naturais”, passando 

a ser mais derivado e mesclado por conhecimentos de áreas que problematizam o modo de 

existência do século XXI. Essas diferentes orientações discursivas são decorrentes de processos 

políticos multilaterais, que se evidenciam na segunda metade do século XX e que originam a 

criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Comissão 

Brundtland.  Essa comissão começou a firmar a expressão “desenvolvimento sustentável”, 

desde 1987, como um “conceito político”. Sendo o relatório de título “Nosso Futuro Comum” 

um documento político para facilitar a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada Rio-92. Neste contexto, o desenvolvimento 

sustentável, surge de um debate americano na década de 1960 que separou “desenvolvimento 

econômico” de “preservação ambiental” e que ficou envolvido em um discurso catastrófico por 

diferentes circunstâncias da época (DI FELICE, 2012). 

Assim, a principal atribuição de significado ao termo sustentabilidade apresenta-se para a 

compreensão humana como o risco de escassez de recursos naturais para sua sobrevivência e a 

necessidade de garantir a preservação para as gerações futuras. Isso sob a promessa de um 

colapso do humano com o aumento da incidência de catástrofes ambientais e a desestabilização 

do sistema econômico. 

A crise civilizatória global é o desafio deste tempo e cabem investigações sobre a presença 

humana no planeta para uma possível transição cultural que vise não apenas os seres humanos, 

mas as estruturas sociais e culturais integradas aos ecossistemas. Isso pode contribuir para a 

permanência da diversidade a partir da conexão entre pessoas, coisas e lugares, estimulando 

uma cultura de cooperação para a preservação da integridade da natureza e o bem-estar social 

por meio de novos valores e práticas culturais adquiridas através de trocas relacionais 

conscientes da realidade. 

É legítimo desacelerar os processos culturais da vida em sociedade, ter leis para reduzir a 

emissão de carbono, consumo de combustíveis fósseis e até replantar florestas devastadas. 

Porém, o problema permanece sem ter a mudança de direção necessária para a transformação 

da própria cultura. Será possível co-criar a base de uma cultura inspirada na natureza, de modo 

a impactar profundamente as relações para a existência humana no planeta? Esta é uma das 

questões da cultura regenerativa. 
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Atualmente, há intelectuais que buscam interpretar as relações humanas com o meio ambiente 

de forma mais interdependente, portanto, contrária a essa cultura antropocêntrica homem x 

natureza. É a volta a um padrão ecossistêmico, conforme Serres explica: 

Esqueçamos, pois, a palavra ambiente [...]. Ela pressupõem que nós, homens, estamos 

no centro de um sistema de coisas que gravitam à nossa volta, umbigos do universo, 

donos e possuidores da natureza. Isso lembra uma época passada, em que a terra 

colocada ao centro do mundo refletia o nosso narcisismo, esse humanismo que nos 

promove no meio das coisas ou no seu excelente acabamento [...] É necessário mudar 

de direção e abandonar o rumo imposto pela filosofia de Descarte (SERRES, 1990, 

apud DI FELICE, 2012, p.130) 

Tem-se evidência de que a Terra existiu sem os nossos ancestrais e pode continuar existindo de 

tal forma, porém, nós dependemos dela para viver. Somos uma espécie de “parasitas”, bons ou 

ruins, dependendo da nossa relação com o meio e as consequentes mudanças. Assim, não se 

pode afirmar que estamos em seu centro e que o ambiente é separado de nós. 

Vários foram os estudos para evidenciar este pensamento sobre a superação do 

antropocentrismo e a dimensão que contrapõe a cultura à natureza. Dentre eles estão o 

manifesto ecosófico, que lançou a ecologia profunda de Arne Naess, em 1960; ou a Teoria de 

Gaia, de J. Lovelock, que gera a hipótese de a Terra ser autossuficiente em seu funcionamento, 

instaurando uma crise em nossa percepção. A partir de reflexões como essas, começou-se a se 

pensar em cultura regenerativa ou práticas regenerativas. 

Somente acertar o que está errado é provável que não seja o suficiente, pois, não identificaremos 

soluções para esses problemas ao continuar com o pensamento baseado nas suposições 

imprecisas sobre a natureza do eu, e o mundo que determinou tais suposições. Será que uma 

nova consciência e uma nova história cultural é possível? As questões em torno dos 

relacionamentos entre diferentes entidades são pulsantes neste processo de mudança da 

narrativa cultural para a reintegração da humanidade com a natureza. 

Então, vale a pena nos sustentar? A vida na Terra continuará sem nós. No entanto, não 

seria um lugar muito pobre sem uma espécie capaz de refletir sobre o milagre da 

evolução da vida e capaz de se impressionar com a beleza deste precioso planeta? 

Temos que ser honestos conosco. Mesmo dedicando nossas vidas à criação de culturas 

regenerativas e a um futuro mais sustentável, não estamos “salvando o planeta” ou 

“salvando a vida na Terra”. Ambos continuarão por muito tempo depois que nossa 

espécie encontrar o quase inevitável destino da extinção. No entanto, não temos que 

acelerar nossa própria morte, como nos esforçamos cada vez mais desde a Revolução 

Industrial. (WAHL, 2020, p.41)  

A partir da reflexão de que o planeta possui condição de existência sem a espécie humana, a 

centralidade da espécie é deslocada, tornando necessário repensar a nossa relação integrada 
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com este espaço, para contribuir de forma significativa com a mudança cultural em prol da 

diversidade benéfica e duradoura para todos os sistemas vivos. 

Considere toda a criatividade e beleza que já conseguimos expressar através das 

nossas distintas culturas e suas artes, ciências, literatura, música, história e tradições. 

A humanidade já criou uma infinidade de reflexões do máximo no íntimo. Você 

também não está curioso sobre o que nossa espécie seria capaz se “ampliarmos nossos 

círculos de compaixão a fim de abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza”? 

(WAHL,2020, p.42) 

Nesta perspectiva, a criatividade influenciada dos fenômenos produzidos pela biosfera, faz-nos 

parecermos com a mãe Terra. E ainda podem evitar a fragilidade da existência, através da 

capacidade que possuímos de mudar o pensamento por meio da produção cultural e da forma 

de agir diante da diversidade. 

A “Teoria da Cognição de Santiago”, formulada pelos chilenos Humberto Maturana e Francisco 

Varela, trata de compreender cientificamente o processo pelo qual os sistemas vivos se 

envolvem em "autopoiesis5”, ou autocriação, por meio do relacionamento no qual distinguem 

os outros de si próprios, mas sem perder a interdependência com o seu ambiente. Essa 

experiência gera o ato de cognição, que representa um mundo existente, independente, o ato de 

produzir um mundo por meio dos processos de relacionamento vivenciado, sendo um processo 

básico da vida e que não requer um sistema nervoso e, portanto, possível para todos os sistemas 

vivos. 

Dessa forma, a autoconsciência humana é muito importante para o futuro da espécie, pois somos 

capazes de refletir sobre a nossa própria história no percurso da vida, e o mundo se percebe e 

sente através de nós.  

Então, que tipo de cultura se pode criar de modo que seja possível expressar essa sabedoria? É 

possível que a cultura regenerativa tenha que promover o desenvolvimento pessoal saudável do 

Ser Humano com diferentes situações de aprendizagens ao longo da vida por meio de processos 

comunitários de incentivo e diálogos constantes. Portanto, como a tecnologia comunicativa 

digital pode contribuir com a nossa cultura de evolução na direção da reintegração do homem 

com a natureza? Seria a visão sistêmica apoiadora na alteração da percepção humana? 

                                                           

5 “A definição de um sistema vivo como uma rede autopoética significa que o fenômeno da vida deve ser entendido 

como uma propriedade de todo sistema” (DI FELICE, 2020, p.60). 
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1.2- Visão Sistêmica  

A origem de muitos problemas que vivenciamos pode estar atrelada a uma forma de pensamento 

que não considerou significativamente o sistema como um todo, suas dinâmicas de contexto, 

interconexão e diferentes relacionamentos. Como exemplo disso, é possível constatar que todos 

os dias surgem soluções sustentáveis que podem tornar-se um grande problema, por não serem 

aplicadas em escala e nem em contexto sistêmico. Neste sentido, a compreensão sistêmica se 

dá pelo reconhecimento de que o todo é sempre maior que a soma das partes, considerando a 

diversidade de seus elementos, a qualidade dos atos de interações, e até mesmo os padrões de 

relacionamentos que influenciam o surgimento de inovações e adaptações necessárias. Isso se 

caracteriza como uma atividade transdisciplinar. Segundo Wahl (2020), 

o pensamento sistêmico do todo tem que ser uma atividade transdisciplinar, que 

mapeia e integra as relações, fluxos e perspectivas em um entendimento dinâmico de 

estruturas e processos, os quais direcionam como o sistema se comporta. Especialistas 

são importantes contribuidores para a maioria dos projetos de sustentabilidade, mas 

também precisamos de integradores e generalistas que podem ajudar a colocar a 

contribuição de cada disciplina em um relacionamento sistêmico e ajudar a 

contextualizar as contribuições feitas pelos especialistas. Com muita frequência, 

empregamos indicadores de progresso limitados ou medidas inadequadas de sucesso 

baseados em uma dominância de uma disciplina ou perspectiva particular. (WAHL, 

2020, p.100) 

A pandemia COVID-19 é um desafio desta natureza, por ter origem em diferentes fatores 

associados, consequentes de um modelo de relações e métodos que precisam ser readequados 

a partir de uma perspectiva integrada. Pode-se ter também como exemplo desse contexto os 

aspectos qualitativos de nossa vida, como a própria qualidade do ar, da água, da comida, das 

roupas, das habitações, das relações humanas, e até das comunidades. A complexidade 

ambiental não apenas leva à necessidade de aprender fatos novos (mais complexos), mas 

também inaugura uma nova pedagogia, que implica na reapropriação do conhecimento desde o 

ser do mundo e do ser no mundo (LEFF, 2009, p. 20). Estes não dependem somente de aspectos 

detalhados e quantificáveis que podem ser compreendidos nos limites de uma disciplina. 

Conforme nas palavras de Enrique Leff sobre a racionalidade ambiental ou saber ambiental, 

o saber ambiental integra o conhecimento racional e o conhecimento sensível, os 

saberes e os sabores da vida. O saber ambiental prova a realidade com saberes sábios 

que são saboreados, no sentido da locução italiana asaggiare, que põe à prova a 

realidade degustando-a, pois se prova para saber o que se pensa, e, se a prova da vida 

comprova o que se pensa, aquele que prova se torna sábio. Dessa forma, restaura-se a 

relação entre a vida e o conhecimento. (LEFF, 2009, p.18) 
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Essas características qualitativas dependem dos relacionamentos complexos e também de redes 

que fazem com que eles interajam de forma dinâmica, reforçando a natureza transdisciplinar do 

pensamento sistêmico em uma definição possível da palavra “sistema”. Segundo Wahl (2020, 

p.100-1) “a origem grega da palavra sistema é synhistanai”, “colocar junto”, ou seja, é um 

conjunto de elementos interconectados que formam um padrão coerente, ao qual podemos nos 

referir como um todo. É um padrão de relacionamentos e interações que se estabelece a partir 

da organização dos elementos que o constituem. Morin (2002) apresenta a configuração de um 

sistema como uma unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações e 

indivíduos. E no pensamento de Capra (1996), as ideias sistêmicas têm se apresentado como 

uma oposição às constituídas concepções mecanicistas. Elas surgem por meio de processos 

dinâmicos que definem por sua identidade, relacionamento e as próprias redes de interações. 

Vejamos uma passagem de texto do monge, escritor e poeta Vietnamita Thich Nhat Hanh6 

publicado em 2000 e que faz referência ao pensamento sistêmico: 

Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de 

papel. Sem uma nuvem, não haverá chuva; sem chuva, as árvores não podem crescer 

e, sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. 

Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Logo, nós 

podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. “Interser” é uma palavra que não está 

no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo “inter” com o verbo “ser”, teremos 

este novo verbo “interser”. Sem uma nuvem, não podemos ter papel, assim podemos 

afirmar que a nuvem e a folha de papel intersão. 

O texto mostra, a vitalidade das relações entre diferentes entidades para que um determinado 

“elemento” possa vir a existir. No caso exemplificado, foi com a “folha de papel” que, de modo 

muito sensível, destaca processos ocultos de existência: “Sem uma nuvem, não haverá chuva; 

sem chuva, as árvores não podem crescer e, sem árvores, não podemos fazer papel”; e “A nuvem 

é essencial para que o papel exista.”  Por diferentes vias e formas de expressão, a percepção 

sistêmica dos processos pode contribuir para a visualização de oportunidades entre diversas 

crises que estão ao nosso redor. Mas é importante refletir sobre “qual é o sistema em questão”, 

ou seja, quais suas restrições, seus subsistemas, contexto do entorno, principais atores, sistema 

de valores, “propriedades emergentes” e, principalmente, como a nossa observação pode alterar 

a descrição desse sistema a partir da compreensão do conceito de ambiente, proposto por Leff: 

 

                                                           
6 https://www.palasathena.org.br/2020/04/04/belissimo-texto-de-thich-nhat-hanh-do-livro-o-coracao-da-compreensao/ 
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O ambiente não é apenas o mundo de fora, o entorno do ser e do ente, ou o que 

permanece fora de um sistema. O ambiente é um saber sobre a natureza externalizada, 

sobre as identidades desterritorializadas, a respeito do real negado e dos saberes 

subjugados por uma razão totalitária, o logos unificador, a lei universal, a globalidade 

homogeneizante e a ecologia generalizada. O ambiente é objetividade e subjetividade, 

exterioridade e interioridade, imperfeição em ser e imperfeição de saber, que não 

acumula nenhum conhecimento objetivo, um método sistêmico e uma doutrina 

totalitária. O ambiente não é somente um objeto complexo, mas que está integrado 

pelas identidades múltiplas que configuram uma nova racionalidade, a qual acolhe 

diversas racionalidades culturais e abre diferentes mundos de vida. (LEFF, 2009, p. 

21) 

 

Em Ponto de Mutação, Frijot Capra (1982), descreve as crises ecológicas, ambientais, sociais 

e econômicas que estamos enfrentando não são separadas, mas estão interconectadas em uma 

única crise: a crise de percepção. Pois a nossa visão é marcada por teorias científicas de um 

“mundo obsoleto” e pela tendência de nos perder em detalhes especializados em detrimento de 

visualizar conexões ocultas que tendem a manter a viabilidade do todo a longo prazo. Ou seja, 

se uma nova prática de pensar possivelmente fosse implementada, seríamos capazes de 

compreender os vários problemas interconectados que podem estar combinados, gerando 

oportunidades também interconectadas com soluções (ganha-ganha-ganha), diante do 

estabelecimento de foco em causa raiz, ao invés de apenas tratar dos sintomas. 

Um exemplo óbvio de nossa miopia sistêmica é como os tomadores de decisão focam 

somente em “resgatar a economia” ao estimular o crescimento econômico e, ao fazê-

lo, suas “soluções” de curto prazo, na verdade, diminuem a viabilidade dos outros nós 

do sistema. Muitas medidas centradas em aumentar o crescimento econômico acabam 

tendo um impacto negativo na “Comunidade”. Isso porque elas geralmente aumentam 

a desigualdade e diminui a viabilidade dos “Serviços Ecossistêmicos”, enquanto, ao 

mesmo tempo, aumentam a “Intensidade das Mudanças Climáticas”. (WAHL,2020, 

p.114-115) 

 

A visão sistêmica compreende a vida como rede de relacionamentos, sendo possível encontrar 

diferentes padrões na escala das células, órgãos, organismos, comunidades, ecossistemas e até 

na biosfera. Assim, a criação de uma cultura sustentável e regenerativa possivelmente está 

relacionada a como a humanidade pode ser uma positiva influência para manter vidas nos 

ecossistemas de todas as partes do planeta.  De acordo com Leff, 

abrir a complexidade do ser para a sustentabilidade implica reconstruí-lo através do 

pensamento, descobrir o que tem concebido a ciência moderna a partir de uma nova 

racionalidade. A racionalidade ambiental abre um mundo pleno de muitos mundos 

por meio de um diálogo de seres e saberes, da sinergia da diversidade e da fecundidade 

da outredade, de uma política da diferença. O pensamento da complexidade ambiental 

leva assim a compreender o mundo no rumo do ser com a natureza, e do ser com o 

outro e com o Outro, transbordando a relação de conhecimento entre conceito e real 

para um diálogo de saberes. (LEFF, 2009, p.22) 
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Portanto, ao refletirmos nas diferentes situações que o todo é sempre maior que a soma das 

partes, considerando a diversidade de seus elementos, a qualidade dos atos de interações e até 

mesmo os padrões de relacionamentos. É importante dar evidência para a reflexão sobre os 

projetos de soluções tecnológicas, sociais e econômicas inspiradas pela ecologia, por meio da 

visão sistêmica da vida para a transformação da cultura de nossa espécie. 

1.3-Inovação transformadora  

Na sociedade atual, enfatizada pelo individualismo competitivo e o crescimento industrial com 

excessivo uso de tecnologias mediadoras de nossas relações, é necessário refletir sobre 

intervenções conscientes relacionadas com a inovação na cultura e na identidade, com 

perspectiva de longo prazo. Será possível ultrapassar barreiras e realizar mudanças nesta 

direção? Como projetar estas mudanças sem agressiva eliminação de modos culturais 

existentes? 

De acordo com Wahl, desenvolver a capacidade dos sujeitos de enxergarem interconexões, 

estruturas sistêmicas e narrativas implícitas que promovem a insustentabilidade nos diversos 

comportamentos pode ser o início de colaboração na transição para culturas regenerativas. 

Assim, uma possível forma de acelerar a mudança é identificar experimentos do futuro no 

presente e trabalhar pela difusão das inovações transformativas geradas, conforme 

exemplificadas por Wahl (2020, p.75): consumo colaborativo; manufaturas distribuídas; 

inovação P2P7 aberta; sistemas sociocráticos de governo e justiça restaurativa; mídia de moedas 

complementares em escala local, regional e global; trabalho em “economia circular” e 

“economia regenerativa”; iniciativas de transição (cidade) e ecovilas, bem como trabalhos em 

ecocidades, parques ecoindustriais e planos de desenvolvimento biorregional. Portanto, há uma 

necessidade de co-criar modelos de soluções sistêmicas que podem resultar da troca de 

conhecimento em nível global adaptadas às condições específicas de um espaço. 

A singularidade do lugar possivelmente irá contribuir para as inovações transformativas e 

preservar a diversidade biocultural, conforme condições ecológicas, geológicas, climáticas e 

até de saberes dos ancestrais daquele lugar. Nesse sentido, valorizar as soluções locais e 

                                                           
7 P2P (peer-to-peer) faz referência à relação entre indivíduos que se conectam diretamente. 
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regionais apoiadas por trocas de conhecimentos globais é um meio provável para o incentivo 

de redes colaborativas entre pessoas e as inovações sociais com foco em regeneração. 

Como exemplo há os parques ecoindustriais, que em um mesmo local reúnem diferentes 

processos de produção e aplicam a abordagem de sistemas integrados, de modo a conectar seus 

fluxos de recursos e energia, para que todos sejam beneficiados com as soluções de impacto 

econômico (redução de custo de matéria-prima e energia, gerenciamento de resíduos, 

transporte, redução de custos com a legislação ambiental), ecológico (redução no uso de 

matéria-prima virgem, insumos energéticos, resíduos e emissões de gases) e social, por meio 

do aumento da cooperação ao longo de toda a cadeia produtiva. 

Portanto, “nem ontologicamente, nem analiticamente, o sistema é mais importante que o 

ambiente; pois ambos são aquilo que são apenas em referência ao respectivamente outro” 

(KLEIN, 2016, p.350). Assim, configura-se como um desafio para o designer o aumento da 

influência para proporcionar a qualidade na prática das interações dos diferentes atores. Projetos 

dessa natureza seriam pensados a partir de redes colaborativas, que poderão se guiar por novos 

padrões de tecnologias, de comportamentos como indivíduo e comunidade, mudanças em 

sistemas econômicos e de governança, segurança alimentar, energia e transporte, mudanças no 

sistema educacional, e até na narrativa cultural dominante. 

1.4- Resiliência Transformadora  

Em 1973, foram publicados, por C.S. Holling, os primeiros resultados sobre a abordagem de 

dinâmicas complexas de mudança dentro de ecossistemas. Este observou que os ecossistemas  

podem existir a partir do equilíbrio dinâmico, e que, após uma determinada perturbação, 

poderiam retornar ao estado inicial antes da perturbação, ou poderiam “degenerar” para novas 

condições de equilíbrio, menos diversificadas e menos vibrantes. Portanto, muita perturbação 

pode levar à degeneração8 sistêmica, mas, ao mesmo tempo, a perturbação em determinados 

períodos pode contribuir para que um ecossistema tenha uma condição de equilíbrio dinâmico 

com maior variedade e energia. Exemplo disso, são as mudanças locais influenciadas por 

padrões de mudanças regionais e globais, que também são alterados por mudanças locais, 

produzindo uma estabilidade dinâmica relativa diante de um contexto ampliado e de 

constantes transformações. 

                                                           
8 Expressão utilizada por Edgar Morin 
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Conforme a Resilience Alliance9, a resiliência é “a capacidade de um ecossistema tolerar 

perturbações sem se transformar em um estado qualitativamente diferente, controlado por um 

conjunto de diferentes processos.” E ainda, a resiliência aplicada aos sistemas integrados entre 

pessoas e meio ambiente se caracteriza como “a quantidade de mudanças que o sistema pode 

sofrer e ainda manter mesma função e estrutura; o grau em que o sistema é capaz de auto-

organizar e a habilidade de construir e aumentar a capacidade de aprendizagem e adaptação" 

(RESILIENCE ALLIANCE 2015a, apud WALH, 2020, p. 134-5). 

Assim, a pesquisa sobre este assunto se desdobrou na investigação de dinâmicas relacionadas 

com mudanças nos sistemas ecossociais, incluindo o impacto das atividades humanas. 

Segundo Wahl (2020, p.133), “a resiliência contribui para manter a relativa estabilidade dos 

sistemas vivos ao longo do tempo, enquanto a resiliência transformadora descreve a 

capacidade de um sistema vivo de se transformar em reação às mudanças nas condições e nas 

rupturas.” Portanto, são dois conceitos complementares em um percurso regenerativo, pois a 

capacidade humana de antever contribui para que a atividade humana possa obter mudanças 

com resiliência transformadora. 

As condições de desequilíbrios são familiares à vida dos sistemas, e conforme James 

Lovelock, no final de 1960: somente a Terra tinha forte desiquilíbrio químico em sua 

atmosfera, enquanto em outros planetas poucas reações ocorriam devido ao princípio de 

equilíbrio dos diferentes gases. O que gerou pensamentos de que a presença de vida seja a 

provedora de desequilíbrios. Contexto que contribui para a hipótese de Gaia e que evolui para 

a Teoria de Gaia e também em importantes avanços para as Ciências dos Sistemas da Terra 

(WAHL, 2020). 

Portanto, o planeta é capaz de obter energia para seu funcionamento, regular seu clima e 

temperatura, eliminar seus excessos e enfrentar suas doenças. Ou seja, conforme os demais 

seres vivos, é um organismo capaz de se autorregular para ter equilíbrio e condições adequadas 

para sustentar a vida. 

Nesta perspectiva, a capacidade do humano de criar e “planejar” futuros, demonstra a relativa 

resiliência ao longo do tempo em sistemas sociais e ecológicos. Um exemplo disso é o que 

acontece em um determinado ecossistema, que pode transitar por uma fase de relativa 

                                                           
9 Rede internacional de pesquisadores e profissionais que estudam a compreensão da complexa dinâmica de 

mudança em sistemas socioecológicos. 
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estabilidade e pequenas mudanças de acordo com seus limites. Porém, este mesmo sistema 

faz parte de um cenário maior, como a biosfera, e consequentemente possui subsistemas com 

dimensões menores, como comunidades e as pessoas que se encontram envolvidas em 

diferentes fases de mudança, dependendo da escala de tempo e espaço. Há a possibilidade de 

manutenção das funções sistêmicas básicas, ou até mesmo a desintegração de relacionamentos 

que poderão levar a uma transformação. Tal situação exemplifica o processo de mudança, e 

ao mesmo tempo em que o sistema está em operação, como no caso das dinâmicas de startups, 

que surgem como laboratórios de novas práticas e que, após serem consolidados, têm os 

resultados adquiridos por grandes corporações. 

A interdependência entre ciclos em diferentes escalas de tempo e espaço podem influenciar 

em transformações nos sistemas, de maneira não linear, mas complexa e dinâmica. E a 

consciência sistêmica permite a compreensão de que a capacidade dos ecossistemas de reagir 

à perturbação e à mudança ambiental com resiliência, em nossos sistemas sociais e ambientais, 

possivelmente irá auxiliar na criação de uma cultura regenerativa localmente adaptada e 

globalmente colaborativa através do grau de consciente nas relações. 

Em termos de aplicação desses princípios, há registros de que os primeiros disseminadores da 

abordagem de construção da resiliência tenham sido a partir do movimento de Design de 

Permacultura, a Rede Global de Ecovilas, o programa de treinamento Design para a 

Sustentabilidade do Gaia Education, e o movimento global Transition Town. Este último 

contribuiu para divulgar a construção da resiliência comunitária que ocorreu primeiro no 

Reino Unido, depois Europa e globalmente (WAHL, 2020). 

Segundo Wahl (2020, p.144), a origem do movimento cidade em transição se dá por ação de 

Rob Hopkins, que iniciou em 2004 a experiência de resiliência comunitária, na pequena cidade 

irlandesa de Kinsale, aproveitando a oportunidade de ensinar em um curso de Design de 

Permacultura, na faculdade local, um “plano de descida de energia” para a aldeia junto aos 

discentes. Em 2006, mudou-se para a cidade de Totnes, no sul da Inglaterra, e se uniu a Naresh 

Giangrande e Sophy Banks para lançarem a iniciativa de transição para a cidade. No período 

de três anos, o movimento inspirou mais de cem comunidades no Reino Unido, e em outros 

lugares, a criar ações locais de transição. No ano de 2014, havia mais de 1.500 comunidades 

em todo o mundo cadastradas na Rede de Transição, e milhares de pessoas haviam participado 

de “Transition Town Trainings” facilitadas por uma rede global de instrutores de cidades de 

transição. 
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 A partir da experiência Rob Hopkins (2009), são evidenciados três aspectos de design nos 

quais a resiliência é identificada em uma escala de comunidade: maior diversidade de recursos 

e infraestrutura; modularidade através de energia descentralizada e proteção à produção local; 

e o feedback através da capacidade de aprender com erros e acertos locais. Ou seja, as ações 

são marcadas por conversas culturais criativas que podem transformar comunidades com o 

experimento de possíveis soluções locais como é o caso da iniciativa Sekem10 e também da 

cidade do amanhecer - Auroville11. Desde então, o foco tem sido dar oportunidade para o 

pensamento de transição para uma civilização humana regenerativa, com base em rede de 

colaboração em nível global de diversas culturas regenerativas bem articuladas em suas 

regiões e locais, por meio de narrativa compartilhada e fundamentada na resiliência e 

diversidade. 

Diante do que foi apresentado, a resiliência é fator importante para a manutenção e até mesmo 

evolução da vida no planeta. A todo momento viver, é a prova de diversas adaptações, pois as 

mudanças são constantes. E a capacidade de transformação gera a condição adequada para um 

equilíbrio e consequente avanço no trato das relações, como será apresentado no contexto do 

Design para Culturas Regenerativa. 

1.5- Design para Cultura Regenerativa 

O design segue a visão de mundo e a visão de mundo segue o design.  

(Wahl) 

Nesta perspectiva, desenhamos o mundo e formas de ser a partir dos materiais e sistemas que 

projetamos, da mesma maneira que também podemos ser desenhados por eles. Tal definição 

caracteriza o design ontológico que propõe Arturo Escobar12. Ou seja, enquanto designers, 

interpretamos o mundo a partir da nossa formação e também criamos recursos por meio de 

projetos que podem estabelecer a nossa condição de existência e alterar a nossa visão de mundo.  

De acordo com Álvaro Vieira Pinto, a capacidade de projetar representa uma faculdade singular 

na biologia humana, que admite conceber ideias abstratas, por meio da linguagem com 

                                                           
10 Grupo de negócios no Egito dedicado ao planeta e que contribui para o desenvolvimento da consciência humana 

através do investimento de parte dos seus lucros para a comunidade por meio de projetos sociais como escola, 

universidade, centro médico e recuperação de terras. Fonte:https://www.sekem.com/en/index/ 
11 É uma comunidade internacional dedicada à unidade humana e que pretende ser um modelo de cidade do futuro. 

Fonte: https://auroville.org/ 
12 Antropólogo colombiano-americano, professor de antropologia Kenan na Universidade da Carolina do Norte, 

em Chapel Hill, EUA. 
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múltiplos tipos de comunicação, como das criações artísticas, científicas e outras. E também o 

projeto como ato intencional para promover transformação no ambiente. Portanto, segundo o 

autor, o conceito de projeto é objetivo: 

O homem deseja realmente dar a si um novo modo de ser, mas percebe ser ilusório 

fazê-lo em pensamento, tendo de conquistá-lo pela modificação impressa à realidade 

a que pertence. São as novas relações com o mundo, especialmente as condições de 

trabalho, para os indivíduos e para os povos, que concretizaram o verdadeiro projeto 

humano. (PINTO, 2005, p.58) 

A mudança da atual sociedade baseada no crescimento industrial para uma sociedade baseada 

na sustentabilidade dependerá da expressão que se cria a partir do contato com o mundo. Neste 

sentido, torna-se importante repensar os fatores humanos e o meio para que seja possível 

enxergar novas possibilidades de operar as atividades humanas sem degradar o planeta. Pois as 

decisões de design influenciam a forma como se vive e se interpreta o mundo.  

Segundo (WAHL, 2020 apud INOJOSA, 2022), a transição da cultura atual para uma cultura 

regenerativa, possui três estágios: o hábito convencional de atentar-se a conformidades e regras 

para evitar punições pelas leis; o verde quando se fomenta melhorias para a sustentabilidade de 

modo não prejudicar a natureza estabelecendo um ponto de neutralidade. E por último o 

movimento evolutivo a partir de três processos: o restaurativo que visa proporcionar a 

autoregulação em ecossistemas locais; o reconciliatório que envolve a humanidade nos 

processos da vida e na aproximação entre natureza e cultura. E finalizando o design 

regenerativo que estabelece condições para constantes aprendizagens e transformações 

evolutivas com o aumento da abundância biocultural a partir do “respeito e cuidado com a 

comunidade da vida ao transformar visões e práticas da existência com integridade ecológica, 

justiça social e econômica, democracia, não violência e cultura de paz”13.  

No entanto, é uma abordagem metodológica com potencial de identificar problemas e 

desenvolver soluções criativas direcionadas para a inovação transformadora, por meio da 

narrativa que estimula a colaboração e a abundância, a começar pela valorização da visão 

coletiva para pensar o futuro que se deseja criar. 

A dimensão crítica pode contribuir para os requisitos que influenciarão a prática do design 

regenerativo, por meio de interações e relacionamentos em diferentes escalas, a considerar “a 

                                                           
13 Carta da Terra, Princípios: https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2021/02/Carta-da-Terra-em-

portugues.pdf 
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química verde; o design de produtos; design de serviços; arquitetura; design de comunidade; 

ecologia industrial; planejamento urbano; planejamento biorregional e até a colaboração 

nacional e internacional” (WAHL, 2020 p. 216). 

O design de sistemas e estruturas desenvolvido pode influenciar na mudança cultural, por meio 

da modificação de crenças, valores, intenções e comportamentos. Segue algumas referências: a 

moeda comunitária, que permite que as pessoas tenham um benefício econômico e aumentem 

a rede de contato, compartilhando tempo, habilidades, espaços, recursos e outros elementos. 

Essa dinâmica, análoga a alguns modelos de permacultura, por exemplo, configura-se como 

uma proposta vantajosa para todas as partes envolvidas e reforça a experiência de interconexão, 

confiança, abundância e colaboração. Até mesmo os Living Labs14 que são ecossistemas de 

inovação aberta que integram pesquisas e desenvolvimentos metodologias para ambientes da 

vida real com foco no usuário. 

Na realidade, cocriamos o mundo em que vivemos por meio de nossas relações, exercendo a 

cidadania e consumindo. Nesse contexto, as ações do indivíduo são importantes para cocriar o 

design da cultura na qual ele se insere. Conforme Maturana e Varela (1987, apud WAHL, 2020, 

p.158), “todo ato de conhecer produz o mundo [...] Todo fazer é conhecer e todo conhecer é 

fazer [...] Só temos o mundo que criamos com os outros”. Essa reflexão contribui para um 

redimensionamento no papel do design, que pode auxiliar neste processo de conhecer estreita 

relação simbiótica com os elementos geológicos, tecnológicos e ambientais. 

 

O design não deveria ser considerado um campo especializado da atividade humana; 

de preferência, deveria ser compreendido como uma atividade integrada que conecta 

as intenções humanas com a sua expressão cultural e material na forma de artefatos, 

instituições e processos. Uma abordagem baseada no design irá não somente nos 

auxiliar a integrar muitas perspectivas e disciplinas diferentes, como também nos 

lembrar que, para que seja eficaz a transição terá que incluir, além de uma base 

científica sólida fundamentada através do pensamento sistêmico, reflexões éticas, 

étnicas, estéticas, sociais, culturais, econômicas e, claro, ecológicas. (WAHL,2020, 

p.158) 

 

Ou seja, o design como prática transcende o campo disciplinar em direção a produção de 

interações e relações que podem auxiliar, por meio da usabilidade na mudança das intenções, e 

moldar novos processos culturais através de produtos, serviços e sistemas pensados por meio 

                                                           
14 Laboratórios Vivos: https://redeinovacao.floripa.br/living-lab/ 
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da integração de várias áreas do conhecimento. Nesta pesquisa, o enfoque está no design de 

transição (crítico), que será tratado no segundo capítulo desta dissertação, como potencial 

conhecimento para auxiliar na investigação da cultura ecológica nos projetos-redes digitais com 

foco em regeneração. 

 

1.6- Ética e Bioética: perspectiva para a mudança na sociedade através do design 

Onde mora o perigo é lá também que cresce o que salva.  

(Hölderlin) 

A crise ecológica global ficou evidenciada em meados do século XX, a partir dos resultados de 

mudanças climáticas, do aumento populacional, da excessiva exploração de recursos não 

renováveis e da inserção de algumas novas tecnologias que contribuíram com facilidades para 

o ser humano destruir o planeta. A partir desse contexto, Van Rensselaer Potter sugeriu, em 

1970, a bioética como um campo do conhecimento voltado para o estudo da sobrevivência da 

civilização humana no contexto da sobrevivência de todo o planeta. Mas somente ao final dos 

anos 1990 a abordagem da bioética foi ampliada para “bioética global” e se consolidou 

internacionalmente após a publicação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos15, pela Unesco, em junho de 2005. 

Portanto, se tradicionalmente as éticas buscaram orientar a ação humana no tempo 

presente, o desafio da “ética ambiental” surgida no século XX, principalmente após 

a eclosão dos movimentos ecológicos dos anos 1960 (Carson, 1962; Leopold, 1968; 

White Jr., 1967; Singer, 1975), foi justificar a proteção da totalidade da vida da 

biosfera para além do tempo imediato, como um direito por ela exigido, em oposição 

aos exclusivos interesses econômicos e antropocêntricos. Tratou-se de reconhecer a 

totalidade da vida como um bem e um valor em si mesma, sem a exclusiva referência 

à escala de utilidade humana. (FISCHER, 2017, p. 365) 

 

Apesar de esta conceituação sobre a ética ter contribuído para o “respeito pela natureza”, o seu 

desafio estava em agir conectada às questões sociais, culturais, econômicas, políticas, morais e 

espirituais. Ou seja, realizando a “ponte” entre as ciências humanas e biológicas, conforme a 

tentativa de Potter em estabelecer a bioética. 

                                                           
15 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_univ_bioetica_dir_hum.pdf 
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No ocidente, a primeira formulação de uma ética ecológica e ambiental, segundo Wahl, partiu 

de Aldo Leopold16: 

Ele sugeriu que: “Algo é certo quando tende a preservar a integridade, estabilidade e 

beleza da comunidade biótica; é errado quando faz o contrário”. Enfatizando que a 

ética não é apenas um processo filosófico e social, mas também ecológico. A ética, 

em última instância, diz respeito à relação entre o individual e o coletivo, com o 

objetivo de definir e orientar a participação apropriada em nossa comunidade 

imediata, na família humana e na comunidade da vida como um todo. (WAHL,2020, 

p.170) 

Assim, a ética ambiental representa um campo disciplinar, de base filosófica, e a bioética 

ambiental parte de uma perspectiva interdisciplinar que potencialmente permite diálogo entre 

diversos setores da sociedade, respondendo aos conflitos ambientais de forma mais adequada. 

E a relação entre bioética e ética ambiental caracteriza-se do modo que o meio ambiente é 

composto por expressões sociais, políticas, econômicas e religiosas, que têm a mesma 

importância que os componentes naturais. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2020), 

Só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios 

será possível começar a pensar numa sociedade em que a humanidade assuma uma 

posição mais humilde no planeta que habita. Uma humanidade que se habitue a duas 

ideias básicas: há muito mais vida no planeta do que a vida humana, já que esta 

representa apenas 0,01% da vida existente no planeta; a defesa da vida do planeta no 

seu conjunto é a condição para a continuação da vida da humanidade. (SANTOS, 

2020, p.31) 

 

Ainda nesta perspectiva, Michel Serres argumenta que a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão possibilitou a todos os homens serem sujeitos de direito. O contrato social, 

encerrava-se nestes, deixando de fora o mundo, enorme diversidade de coisas passíveis de 

submissão, exaltando a razão humana e deixando em segundo plano todas as outras entidades 

viventes deste planeta. Diante de tal situação, era preciso pensar um contrato natural que 

pensasse na importância da diversa coletividade, não apenas aquela associada ao contrato 

social, mas também reconhecer as diferentes forças presentes neste mundo (SERRES, 1991). 

Ou seja, apenas uma ecologia social é capaz de integrar natureza e sociedade, ambiente e cultura 

para atender aos atuais desafios ambientais globais. E as causas dos problemas ambientais 

globais podem ser vivenciadas pelo coletivo e também torna os indivíduos capazes de 

assumirem a responsabilidade por interesses próprios e coletivos da atual e futuras gerações de 

entidades presentes neste planeta. 

                                                           
16 https://www.ufrgs.br/bioetica/leopold.htm 
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1.6.1- A ética no sistema de tecnologia 

A ética também deve ser abordada quando se trata da criação de sistemas de tecnologias que 

podem auxiliar em mudanças comportamentais importantes para o surgimento da cultura 

regenerativa. Segundo Van Amstel, em tecnologias, a crítica é pré-condição para a ética, pois, 

sem ela, não há questionamento sobre os atos humanos. E assim observa que “as pessoas, ao 

contrário dos artefatos, possuem poder sobre seus agenciamentos, mas, assim como os artefatos, 

estão sujeitas ao poder de outras pessoas” ( FMC VAN AMSTEL, 2008, p.3). Ou seja, os 

artefatos não possuem intenções e capacidade de julgamento moral, mas o papel de quem cria 

e manipula as coisas pode ser julgado.  

O filósofo Álvaro Vieira Pinto destaca a perspectiva da ética na tecnologia: 

Se o homem se opõe ao homem e se usa a técnica como arma para fins homicidas, 

conforme a história documenta com impressionante frequência, tal resultado não deve 

ser imputado ao puro emprego material da técnica, mas aos intuitos desumanos 

maliciosos a que pode servir, quando manejada por uma consciência anti-social com 

propósito de dominação. (PINTO, 2005, p. 216-17) 

Portanto, o designer de interação precisa discutir sobre a ética, pois, ao facilitar as interações 

humanas por meio de artefatos, ele deve se responsabilizar pelas escolhas que faz, e seus 

consequentes impactos no comportamento humano. Neste sentido, Bateson, reflete que o 

“sistema” que pensa é o computador somado ao homem e ao ambiente, e fica difícil diferenciar 

a nossa identidade individual da tecnologia que usamos e do ambiente no qual estamos inseridos 

(BATESON apud VASSÃO, 2008, p. 62-63). Isso porque as pessoas que se relacionam com o 

artefato exercem poder sobre ele, mas podem estar usando o mesmo por determinação do poder 

de outras pessoas, que pode ser degenerativo ou regenerativo. Nesta perspectiva, Serres (1991) 

reflete sobre a poluição material e cultural: 

Se existe uma poluição material, técnica e industrial que expõe o tempo, no sentido 

da chuva e do vento, a riscos concebíveis, existe uma segunda poluição invisível, que 

coloca o tempo que passa e escoa, poluição cultural a que sujeitamos os longos 

pensamentos, estes guardiães da Terra, dos homens e das coisas. Sem lutar contra a 

segunda, fracassaremos no combate à primeira. (SERRES, 1991, p. 43) 

Assim, a humanidade, que já possui mais consciência das interdependências e 

responsabilidades mútuas entre todos os implicados por essa condição, deve repensar os 

padrões científico, tecnológico e de desenvolvimento econômico, para potencializar um futuro-

presente regenerativo para todas os entes emergentes que contribuem para a manutenção do 

fenômeno da vida no planeta. 
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1.7- Cooperação: a prática para viabilizar culturas regenerativas  

A transição de uma cultura de ganha-perde para uma cultura de ganha-ganha requer a 

colaboração de todos para que a natureza também seja beneficiada (ganha-ganha-ganha), e 

assim ter a capacidade de prover a diversidade necessária aos ciclos interdependentes. A 

proposta de cultura regenerativa (ganha-ganha-ganha) permite que a vida continue a evoluir 

com o aumento da diversidade, resiliência, complexidade e bioprodutividade, a fim de gerar 

soluções de saúde, bem-estar ecológico e econômico, compartilhando abundância por meio da 

colaboração. Nesse contexto, o design de sistemas inteiros orientado por essa perspectiva terá 

o potencial de maximizar a capacidade de todos e prosperar a médio e longo prazo, conforme 

o estado do processo evolutivo da humanidade. 

A humanidade enfrenta grandes desafios, como a falência de funções do ecossistema que 

depende de uma transformação da civilização para que seja possível uma resposta global sobre 

o assunto. Ao mesmo tempo, existe a oportunidade para a transformação cultural a partir de 

nossa criatividade. Será que “conseguiremos co-criar uma civilização humana regenerativa que 

apoie a vida representada por uma vibrante diversidade de culturas adaptadas localmente e 

globalmente colaborativas? ” (WAHL, 2020 p. 27). Um bom exemplo seria a implementação 

da Carta da Terra, um espaço para a prática do desenvolvimento humano em prol da 

colaboração global. 

A orientação cultural por perguntas tem o potencial de inovação social e tecnológica que 

contribuirá para a cultura regenerativa. Elas são oportunidades para dialogar, realizar pontes, 

conectar, estimular as várias perspectivas da inteligência coletiva, assim como a escuta ativa e 

as diferentes formas de aprendizados que podem contribuir com a transformação da consciência 

e constitui nova narrativa da cultura, com uma linguagem voltada para os padrões da 

colaboração e integração da diversidade. 

A narrativa da escassez e competição em nosso sistema econômico tende a orientar-se contra 

as regras para a sobrevivência a longo prazo de qualquer sistema vivo, uma vez que um sistema 

econômico que trabalha para as atuais e futuras gerações deve compreender a interconexão e 

interdependência ecológica. Esse jogo criado por nossa espécie pode se reinventar e novas 

regras surgirem inspiradas em uma cultura colaborativa e abundante em favor da vida. Há 

exemplos de outras economias desenvolvidas e implantadas com diferentes nomes, como 

economia circular, economia compartilhada, economia criativa, economia solidária, economia 

da comunhão, dentre outras. Essas ações incentivam negócios e comunidades a aumentarem a 
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capacidade de gerar recursos básicos dos quais dependem, e ainda colaborar com a cocriação 

de um futuro próspero, exercendo o ativismo evolucionista com “a integração da diversidade, 

o constante alinhamento com a realidade e o interesse próprio, enraizado no bem-estar do todo”, 

conforme as dinâmicas evolucionistas (ATLEE apud WAHL, 2020, p. 318). 

O ser humano é capaz de raciocinar, cumprir finalidades, interpretar e gerar novas linguagens, 

decodificar e sintetizar informações, criar diversas ações imaginativas, tudo baseado no 

ambiente em que realiza as suas ações. Estamos enfrentando crises de diferentes dimensões e 

necessitamos do poder de muitas mentes (inteligência coletiva) para realizar ações sistêmicas. 

Então, se somos o “Poder Criativo do Universo”, como podemos contribuir para um mundo  

colaborativo e que apoia todas as formas de vidas? 

A visão participativa e a narrativa da interdependência são importantes para o surgimento da 

inteligência coletiva, e a liderança no século XXI deve ser baseada no “poder com” ou “poder 

da cooperação”, através do livre compartilhamento de conhecimentos e tecnologias. Na prática 

tem a possibilidade de contribuir a partir da cocriação um mundo em que o indivíduo tenha 

interesses para além das suas próprias necessidades e relações como é o funcionamento dos 

sistemas vivos.  

Todos participamos do sistema que cocriamos, consumindo, exercendo atividades, escolhendo 

tecnologias, educando diversas gerações, elegendo representantes e participando de diferentes 

comunidades. Neste sentido (INOJOSA, 2022) contribui que um modelo de cultura para 

práticas regenerativas tem por base uma visão de mundo que inclui as diversas 

improbabilidades que são características principais da interdependência entre as diferentes 

formas de vida. Portanto, desenvolver a capacidade para investir e agir com consciência no 

presente, pode ser um avanço no aprimoramento das atitudes individuais e coletivas orientadas 

por crenças, valores e habilidades importantes para a prática da cultura regenerativa conforme 

tratada neste capítulo. 
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Capítulo 2 - Cultura regenerativa em diálogo com o digital 

 

2.1- O contexto histórico da relação do homem com a natureza e a técnica  

O princípio do movimento de todas as coisas é a interpretação mais básica do conceito de 

natureza, quando o ser humano enxergava com respeito a sua grandiosidade e sabedoria, por 

conter todos os seres vivos de modo a atender as necessidades específicas de cada espécie. Por 

isso, surge a metáfora da natureza como mãe que dá a vida e alimenta o filho. Segundo Lima 

(2012), esse pensamento só será descartado a partir do século XVII, quando o homem se julga 

“dono” e “dominador” da natureza. 

Assim, o que influenciou de modo significativo a visão de mundo e o sistema de valores da 

cultura ocidental foram as mudanças ocorridas nos séculos XVI, com o Renascimento, e XVII, 

com a Revolução Científica Moderna. No Renascimento (século XVI), o desenvolvimento 

artístico e literário, oposto ao estilo de vida medieval, despertou nos homens a curiosidade e a 

possibilidade de domínio da natureza. Neste contexto, a observação da natureza torna-se 

constante e culmina no método experimental, porém, não havia um senso crítico que superasse 

a religião e as crendices. 

Entretanto, a visão científica iniciada recusou a ideia de natureza como organismo vivo, 

passando a ser pensada como uma máquina com uma finalidade determinada por algo exterior. 

E neste sentido a idealização orgânica da natureza passa a ser um pensamento mecânico, tendo 

por um dos principais exemplos de mudança a superação do modelo geocêntrico de Ptolomeu 

pelo modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. A tradicional visão cósmica é fragilizada pela 

proposta teórica de Copérnico com os corpos celestes girando ao redor do sol e não da Terra, 

assim, tirando-a do centro do universo e destruindo a ideia de mundo natural como organismo. 

Pois, Copérnico conclui que não há diferença qualitativa entre substância terrena e a substância 

celeste, o universo é em sua totalidade constituindo da mesma matéria. 

Para Francis Bacon (1561-1626), o entendimento, o controle e o estudo das leis da natureza 

tornaram-se finalidade para a ciência. De acordo com Bacon, os pesquisadores deveriam 

‘explorar’ a natureza para descobrir seus mistérios. E, por consequência, a concepção de 

natureza como mãe é interrompida, o que faz surgir vários métodos científicos para responder 

às demandas da sociedade que passava por mudanças. 
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A partir deste momento, o saber começa a ser orientado pela técnica que se torna base da nova 

ciência substituindo a base de pensamento construída pelos gregos, pois, todo conhecimento 

deveria nascer de um método racional. De acordo com a visão mecanicista do mundo, que 

desperta para a era tecnológica, o homem é comparado a uma máquina e o universo a um 

relógio. 

Neste cenário, revela-se a agressão do homem contra a natureza, pois ele teria lugar de pleno 

poder somente utilizando da lógica de dominação e se libertando dos medos de ameaças da 

natureza. Consequentemente, o sujeito “cartesiano” perde a noção de limite que pode resultar 

na degeneração da humanidade. 

O padrão cartesiano tornou-se um modelo para a ciência, que passou a comprovar resultados a 

partir de métodos. Ou seja, a ciência não pode mais se fundamentar na percepção, nos sentidos 

e na subjetividade, porque o conhecimento tornou-se racional. Assim, a concepção mecanicista 

e os avanços da ciência levaram a humanidade ao progresso e ao desenvolvimento nas diversas 

áreas dos saberes. 

No século XIX, a natureza está sob “total controle” humano, e não é uma força poderosa e 

incontrolável. O que permite imaginar o poder do ser humano em relação a uma natureza frágil 

e incipiente, pois acreditava-se que os seus mistérios já haviam sido descobertos através da 

ciência e da técnica. Assim passou a existir um afastamento entre os humanos e natureza, pois 

a mesma passa a ser visualizada como objeto e à serviço da natureza humana. 

E ainda, na medida em que foram realizando muitas descobertas, os seres humanos foram 

alimentando em seu ego a ambição e o egoísmo, afastando-se dos valores que regem a natureza. 

Assim, acredita-se que a natureza não era mais uma ameaça à vida humana e sim a própria 

humanidade. 

Diante do envolvimento em um progresso sem limites, o início do século XX foi marcado por 

duas guerras mundiais, que fizeram evidenciar a destruição e a fragilidade humana. Portanto, 

aquele receio quanto às forças da natureza volta a intimidar a paz no mundo, por meio da ação 

humana e a sua possibilidade de autodestruição, que acabou gerando muitas incertezas quanto 

ao amanhã. Contudo, os avanços científicos e tecnológicos não cessaram, ao contrário ficaram 

mais intensos e sofisticados (LIMA, 2012). 
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Neste cenário, o século XXI tem como legado os problemas ambientais das últimas décadas do 

século XX. E traz como instigação para pesquisadores, bacharéis, licenciados e tecnólogos a 

possibilidade do desenvolvimento de práticas com parâmetros éticos que irão de fato contribuir 

para o bem-estar das atuais e futuras gerações no planeta. E diante de um futuro tão incerto, o 

senso crítico através de uma perspectiva interdisciplinar entre ciência e ética, torna-se 

fundamental para propiciar vida na Terra. 

2.2- A integração dos seres humanos com a natureza na perspectiva da ecosofia 

A palavra ecosofia, ou sabedoria do habitat, da casa comum, tem a sua origem filosófica no 

pensamento de Charles Fourier17; aparece também nas obras de Arne Naess, Félix Guattari, 

Michel Serres e Michel Maffesoli. Ela é desdobramento e a reformulação do pensamento 

ecológico, entre as décadas de 1960 e 1970, tendo surgido na forma dos movimentos ecologistas 

no mundo ocidental. 

 

     

Ilustração 1: antropocentrismo (ego) e ecocentrismo 

Fonte: VD Machado Consultoria18 

  

 

                                                           
17 ESCOLA, Equipe Brasil. "François Marie Charles Fourier"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/francois-marie-charles-fourier.htm. Acesso em 08 de novembro de 2021. 
18 https://vdmachadoconsultoria.com.br/o-poder-do-ego-no-eco/ 



42 
 

O entendimento sobre ecosofia19 passa pela transformação na visão de mundo e na prática 

ecológica que se desloca do antropocentrismo20 para o ecocentrismo21. Tal concepção identifica 

a não autônoma da nossa condição de se apropriar do ambiente e também a nossa estreita 

relação simbiótica com os elementos geológicos, tecnológicos e ambientais. 

 Opondo-se ao pensamento cartesiano que coloca o homem como “senhor da natureza” e neste 

sentido: 

O Movimento Romântico que ocorreu na literatura, na arte e na filosofia e teve início 

no final do século XVIII, permanecendo durante o século XIX, foi a primeira oposição 

significativa ao paradigma cartesiano. A visão romântica revela uma natureza como 

um todo interligado, harmonioso e dinâmico expondo a busca pelo conhecimento 

qualitativo em detrimento do conhecimento quantitativo imposto pelo paradigma 

dominante. “O romantismo indicava o renascimento do instinto e da emoção, junto 

com a poesia e o fabuloso, assim como o misterioso” (PELIZZOLI apud LIMA, 2012, 

p.24). 

 

Essa percepção está ligada à ecologia profunda (deep ecology), surgida em 1972, e que também 

modifica a perspectiva antropocêntrica. Assim, essa nova filosofia ecológica busca retirar o 

homem do centro e colocar em seu lugar todos os seres vivos. E ainda, implica em ir além da 

visão de uso das coisas, procurando compreender seus valores singulares. Ou seja, o coletivo 

de seres vivos que formam a biosfera e também o lugar da humanidade no sentido global. 

Nessa perspectiva, a ecosofia visa estabelecer novos formatos de coletivos que vão do “ser” ao 

“ser-em-grupo” e que são definidos por uma nova relação com os humanos, coisas e ambientes, 

sendo possível transformar o ambiente social e material para incentivar a produção de 

conhecimento sensível e a própria civilidade.  

 

De acordo com Maffesoli (2021), a ecosofia  é a sabedoria (sophia) da casa (oikos) em questão, 

portanto, a sabedoria de habitá-la. O que significa que o ser humano não se sente diferente em 

relação a diversas entidades existentes neste planeta. 

                                                           
19 A etimologia da palavra ecosofia tem por base na combinação das palavras gregas oikos (casa, bem doméstico, 

habitat, ambiente natural) e sophia (conhecimento, sabedoria). O prefixo eco, encontrado nas palavras ecologia e 

economia, se liga ao sufixo sofia, encontrado na palavra filosofia, para se opor à ideia de logos e constituir uma 

sabedoria do habitar. Fonte: SILVA, Dayane Melo da. A ecosofia de Michel Maffesoli e suas implicações 

tecnocomunicacionais. In: Revista Mídia e Cotidiano - Artigo Seção Temática - Volume 13, Número 2, agosto de 

2019 

 
20 Antropocentrismo é uma doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como o "centro do mundo", 

relevando a importância da humanidade em comparação com as demais coisas que compõem o Universo. Fonte: 

https://www.significados.com.br/antropocentrismo/ 
21 [...] o homem faz parte do ecossistema reconhecendo assim que outros seres também.  

Fonte: https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Ecocentrismo 
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Entretanto, o pensamento ecológico e a ecologia profunda possuem propensões distintas: o 

pensamento ecológico almeja a preservação da natureza para a manutenção do sistema vigente; 

e a ecologia profunda luta pela preservação da natureza, independente dos benefícios que ela 

pode gerar para os seres humanos. 

Assim, a sensibilidade ecosófica é concretizada por meio da empatia, da paixão pelo espaço em 

que vivemos com a nossa individualidade ou coletividade. É estar em conexão com o território 

e seus produtos de modo a compartilhar e contribuir com a complexidade daquele ambiente 

(MAFFESOLI, 2021). 

 

Neste sentido, a ecologia profunda prioriza uma visão orientada para tudo o que é oculto e que 

constitui falhas, ou seja, o que vivenciamos principalmente por questões relacionadas aos 

fatores de mudanças climáticas e as ondas de doenças zoonóticas (ECO DEBATE, 2020)22 que 

podem virar pandemias. 

 

Diante do que se observa da atual sociedade, Maffesoli destaca um modelo de pensamento 

holístico. Esse termo é utilizado por Émile Durkheim para designar as características da vida 

social, através do processo de interação entre dois ou mais elementos que, de forma analítica, 

têm a tendência de separar, como exemplo, a natureza da cultura. Porém, o holismo, nos estudos 

de teóricos de Maffesoli, não aponta uma teoria da totalidade, mas uma tentativa de articular a 

totalidade às micro partes e aos microrganismos que a constituem, em fluxo. Pois para 

Maffesoli, são os pequenos agrupamentos, partilhas e encontros que estruturam o todo social e 

que engendram uma nova ambiência. Deste modo, fundamenta-se o questionamento do 

sociólogo acerca da visão do mundo ocidental nos aspectos de redução da complexidade da 

realidade através de síntese utilitarista e quantitativa. De outro modo, Guattari não compreende 

a ecologia ambiental, social e mental como um todo, mas, responsáveis por múltiplas 

orientações, agrupamentos e controles que constituem micro lutas políticas contra o sistema 

social vigente. Mafessoli não se opõe ao todo e às múltiplas orientações, mas tem como objetivo 

posicionar os seres e as coisas que estão em fluxo ou em relação. Portanto, tem a sua proposta 

próxima à de Arne Naess, e também a de Michel Serres, ao deslocar o ser humano do centro do 

processo. 

                                                           
22 Artigo: Principais fatores para a disseminação de doenças zoonóticas. Disponível em: 

https://www.ecodebate.com.br/2020/08/18/principais-fatores-para-a-disseminacao-de-doencas-zoonoticas/ 
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Assim, a ecosofia de Maffesoli está além de nós e dos nossos elos com os cósmicos. Para ele, 

nós regressamos à natureza quando nos adaptamos à Terra e a tudo o que a estabelece. Esse 

retorno de modo sensível está ligado à relação com as coisas, que é definida por Maffesoli por 

“enraizamento dinâmico”, que é a própria condição do imaginário pós-moderno que modifica 

a relação com o tempo (MAFFESOLI, 2014). Portanto, se no período da modernidade era 

necessário que o homem fosse além do passado a fim de projetar o futuro, na pós-modernidade 

existe a integração entre passado e presente. Ou seja, o tempo não deve ser pensado de modo 

controlado, como na modernidade, nem circular, como no passado, mas como uma espiral, um 

tempo notável pela “sinergia entre fenômenos arcaicos e o desenvolvimento tecnológico” 

(MAFFESOLI, 2011, p. 10).  

 

A existência de uma “natureza das coisas”, é evidenciada por Maffesoli, em suas obras 

Écosophie, Une écologie pour notre temps (Ecosofia. Uma ecologia para nosso tempo) e 

Lòrdre des choses (Ordem das Coisas). Para o sociólogo, a humanidade, fundamentada no 

imaginário do progresso, agiu no intuito de transformar a natureza das coisas nos direcionando 

à ruína do mundo social e natural. Porém, Maffesoli destaca que está em andamento a adesão 

de uma prática economia, embasada numa ideia de mundo individualista, para uma visão 

ecosófica, motivada em uma sabedoria comum, assim, uma adequação a essa natureza das 

coisas, fundamentada em uma sensível percepção ecosófica (MAFFESOLI, 2014). E de acordo 

com Maffesoli, a base dessa nova sensibilidade ecosófica, está na concordância de elementos 

que são, ao mesmo tempo, harmoniosos e conflituosos. Ou seja, o sentido de estar-com terá de 

conciliar-se também ao ambiente. Como exemplos, têm-se os atos de consumir consciente, 

reciclar os resíduos, usar bicicleta e transporte público, ingerir alimentos orgânicos, dentre 

outras práticas, estabelecem uma relação humana equilibrada com o meio ambiente. Essas 

práticas, que são em sua maioria disseminadas pelas tecnologias digitais e em rede, é que 

possibilitam o surgimento de um novo espírito comunitário e plural.  

 

Nesse contexto, Maffesoli destaca a contradição das tecnologias que na modernidade foram 

usadas em um sentido racionalista e uniram na pós-modernidade emoções e comunhões. Porém, 

uma outra oposição está na razão de essas tecnologias avançarem no processo de danos ao 

mundo natural instaurado pelos modernos. 
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O entendimento dessas oposições no contexto tecnológico, alicerçado na teoria das redes 

digitais e na relação destas com o meio através de uma interpretação filosófica, sociológica e 

até comunicacional, é fundamental para compreender a ecosofia, na percepção do autor. 

Assim, a ecosofia maffesoliana aplicada propõe um diferente olhar para os acontecimentos que 

constituem o ambiente, a sociedade e suas atividades com suporte de tecnologias, evidenciando 

as bases de uma sabedoria do ambiente comum que deve englobar os modos de existência das 

diversas soluções vigentes no mundo pós-moderno. Como é o caso de ações que aproximam a 

ecosofia das práticas regenerativas contemplando  “a integridade ecológica, a justiça social e 

econômica, a democracia e também a cultura de paz”23 em seu processo de realização. 

 

2.3- Origem e implicações da complexidade 

 

Diante da vida, a condição humana é uma constante contradição que influencia múltiplas 

variáveis, orientadas a forças ou fraquezas em contato com o ambiente. “Somos filhos 

marginais do cosmo, formados de partículas, átomos, moléculas do mundo físico. E estamos 

não apenas marginalizados, como também perdidos no cosmo, quase estrangeiros” (MORIN, 

2006, p.35). Em relação ao nosso autoconhecimento e nossas expectativas “infinitas” são as 

possibilidades que se manifestam no meio em que vivemos. No entanto, percebe-se a 

complexidade em diferentes orientações que se inter-relacionam constituindo uma 

representação do macrocosmo e do microcosmo em relação ao homem. Ou seja, essa reflexão 

é uma referência para o Ser Humano buscar a autocompreensão. 

 

Neste contexto, fundamenta-se a cultura regenerativa como uma mudança de paradigma a partir 

do autoconhecimento e, principalmente, da relação que o indivíduo estabelece com o seu 

entorno através de uma consciência da unidade e da inter-relação de todas ações com o suporte 

das coisas, estando “todas as partes interdependentes e inseparáveis do todo cósmico” (CAPRA, 

2011, p.103).  

 

Isso também é demonstrado no princípio hologramático24, no qual o Ser Humano pode se 

perceber como parte e todo. O sistema que concebe o corpo humano depende da assimilação 

das características biológicas singulares e plurais. Deste modo, um organismo se constitui de 

                                                           
23 Referência aos princípios que constam na Carta da Terra. 
24 “Holos” do grego, que quer dizer “todo”. Fonte: https://holos.org.br/o-que-e-holismo/ 



46 
 

partículas, que portam traços peculiares da hereditariedade do indivíduo, os quais abarcam as 

características gerais (físicas, biológicas e psicológicas) do sujeito. Este, em uma abrangência 

maior, é parte da civilização que se incorpora ao coletivo. Assim, a hologramaticidade propõe 

que é importante ponderar todas estas características para uma pertinente análise da 

complexidade. No pensamento de Edgar Morin (2010), aparece a demanda de um princípio de 

explicação especificado ao contrário do princípio da simplificação. E tem-se como referência a 

totalidade do patrimônio genético que está presente em cada célula individual, assim como a 

sociedade está presente em cada indivíduo através da linguagem e dos conhecimentos. 

A noção das pessoas não são reproduções do todo social, mas causas deste, e demarcam o 

princípio hologramático, da mesma maneira que o planeta tem um mecanismo holográfico de 

funcionamento, sendo a Terra como um que abriga a todos e que deveria refletir nas ações 

humanas. 

 

Portanto, ao mesmo tempo em que o pensamento complexo torna-se importante na 

contemporaneidade, as características fragmentadas do humano se destacam. Possivelmente, 

esta tensão entre complexo e simplificado corresponde ao fluxo do sistema complexo. Este que 

procura instituir um movimento da comunicação entre o objeto e o ambiente, a coisa observada 

e seu observador, com atenção para não renunciar ao todo pela parte, e à parte pelo todo.  

 

A complexidade integra não somente características e categorias da ciência, da filosofia e das 

artes, como também os diversos pensamentos, como míticos, empíricos, mágicos, racionais, 

lógicos, a partir de uma rede relacional que estabelece o indivíduo no constante diálogo com o 

conhecimento. Considera a comunicação entre as diferentes áreas do saber como importantes e 

necessárias de um processo. Refere-se a uma auto-eco-organização de todos os sistemas vivos 

que, ao se organizarem, têm influências mútuas através do meio ambiente, que inclui a si 

mesmos, os outros e a natureza complexa. Isto é, as contradições têm espaço de receptividade 

sem discriminação ou exclusão. É na diversidade que se conectam em uma teia multirreferencial 

que inclui a objetividade e a subjetividade intrínsecas à condição humana, em sintonia com as 

constantes possibilidades. E neste sentido Inojosa (2022) reflete que: 

Para compreender a unidade na diversidade e a diversidade na unidade da vida dos 

seres vivos, é preciso compreender também a dinâmica da metamorfose, a lógica 

sistêmica dessa dinâmica, de forma não fragmentada, não reducionista e 

transcendendo a separação entre sociedade e natureza. Refutando a ideia reducionista 

de que “o todo é a soma das partes”, o pensamento complexo enuncia que o universo, 

a Terra, a humanidade são totalidades dinâmicas construídas por redes interconectadas 

que precisam umas das outras para existirem e coexistirem. (INOJOSA, 2022, P.14) 
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Assim, a complexidade tende para o conhecimento multidimensional (criativo, político e ético) 

com um pensamento que integra, associa e gera várias incógnitas, sendo um grande desafio 

para as ciências instituídas. A exemplo da dinâmica de sustentabilidade do planeta Terra e dos 

seres vivos que estão em constante metamorfose e interconexões. Caso mais recente foi a 

pandemia de Covid-19 com suas mutações e variantes em coexistência com os seres humanos. 

 

2.4- Sympoesi: origem e reflexões sobre o termo “fazer com” 

 
 

Em 1998, M. Beth Dempster desenvolveu a sua dissertação de mestrado em Estudos 

Ambientais, e nesse contexto sugeriu o termo simpoiese para sistemas de produção coletiva que 

estão sempre em formação, sem determinismos, com o controle distribuído entre as entidades 

envolvidas. Os sistemas são evolutivos e têm potencial para transformações surpreendentes. E 

neste sentido, os sistemas autopoiéticos, ganham uma expansão da ideia conforme proposta 

mencionada por Maturana anteriormente. Segundo Dempster, muitos são os sistemas 

confundidos com autopoiéticos, mas é importante refletir sobre a reabilitação e sustentabilidade 

em meio a dinâmica de existência no mundo vivo, ainda em curso, com o planeta Terra e seus 

habitantes dos tempos atuais sendo chamados de Antropoceno25. 

 Se for o caso de nem a biologia nem a filosofia sustentarem mais a noção de organismos 

independentes em ambientes, isto é, unidades que fazem interagir mais contextos / regras. O 

individualismo limitado (ou neoliberal) alterado pela autopoiese não é bom o suficiente em 

termos de figuras ou cientificamente; ele nos leva a caminhos mortais (HARAWAY, 2016). 

E ainda na interpretação de Donna Haraway (2016) a “sympoiesis” é uma palavra simples; 

significa ‘fazer com’. Nada faz em si; nada é realmente autopoiético ou auto-organizado”. A 

simbiose causa problemas para a autopoiese, e a simbiogênese é um problema ainda maior para 

unidades individuais auto-organizadas. O mais onipresente a simbiogênese parece estar nos 

processos de organização dinâmicos dos seres vivos, o mais enrolado, trançado, abrangente, 

involuído e simpático é o mundanismo terrano (HARAWAY, 2016, p.61). 

Serres (1991, p.51) explica que “o direito de simbiose se define por reciprocidade: o que a 

natureza dá ao homem é o que este deve restituir a ela, transformada em sujeito de direito”. 

                                                           
25 O termo parece ter sido cunhado no início 1980, pelo ecologista da Universidade de Michigan Eugene Stoermer 

, um especialista em diatomáceas de água doce. Ele introduziu o termo para se referir a evidências crescentes dos 

efeitos transformadores das atividades humanas sobre a Terra. 
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Portanto, um exemplo para a reflexão sobre este conceito é que as biologias, artes e política 

precisam umas das outras; com momento involutivo, estimulam uns aos outros a pensar / fazer 

em sympoiesis para mundos mais habitáveis. Como exemplo, toma-se o que relata Di Felice 

sobre a sympoiesis: 

todo organismo vivo é constituído por milhões de vírus, milhões de bactérias, 

micróbios e muitas outras entidades. Todos os seres vivos são um ‘compost’ (D. 

Haraway) de organismos vivos, constituindo-se como rede de redes de entidades vivas 

e interagentes. Conforme esse conceito, os vírus não são realidades externas e 

separadas de nós, mas, ao contrário do que acredita o senso comum, são parte 

integrante de nosso corpo, desempenhando uma função importante: estimular a 

mudança e o abandono do nível de equilíbrio consolidado. (DI FELICE, 2020, p.120) 

 

Ou seja, quando a diversidade se agrega a partir de uma adaptação que vem da convivência, é 

possível que aconteça o processo de regeneração ou metamorfose e consequente evolução dos 

ecossistemas ao gerar modos de coexistência para a manutenção da diversidade em prol da vida. 

 

2.5 - Tecnologia: a progressão evolutiva para novas percepções 

 

A humanidade se utiliza da técnica, desde sua existência, com a finalidade de dominar as coisas, 

sendo a produção de ferramentas útil para perenizar a vida da espécie na Terra. E segundo 

Álvaro Vieira Pinto, que trata sobre a filosofia da tecnologia, 

 

ao contrário do que exprimem as concepções ingênuas, a técnica em si não move a 

história. Quem a impulsiona é a consciência dos homens, que, mediante a técnica, 

entre outros recursos, investiga a realidade objetiva no campo físico e no sistema de 

relações sociais, e se dispõe a intervir produzindo modificações historicamente 

visíveis. Nenhuma técnica existe a não ser como fruto de determinada compreensão 

das propriedades dos corpos e da interação dos fenômenos. (PINTO, 2005,p.173) 

 

No entanto, os gregos deram início ao processo científico com o objetivo de refletir sobre o 

meio ambiente, o cosmo e a cultura material, sem obrigação de se utilizar de práticas. Assim, a 

vida eremítica era mais valorizada do que as experiências e a prática, uma vez que buscar e 

revelar o conhecimento era missão das ciências, e a técnica se materializava em instrumentos 

do conhecimento. A partir de então, vários campos de saberes foram impulsionando os avanços 

científicos e técnicos. Por outro lado, a economia era escravocrata e elitista: só pensava quem 

era livre. 

 

No período Medieval, o processo de desenvolvimento científico foi emudecido, quando a 

teologia dominava tudo o que podia ser conhecido evitando desestabilizar estruturas da Igreja. 
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Logo, foi com a Revolução Científica Moderna que os avanços na ciência aconteceram através 

da sofisticação do desenvolvimento técnico. Assim, a tecnologia converteu-se em um 

dispositivo a serviço do poder, muitas vezes influenciada por interesses de minorias. Este 

processo de desenvolvimento técnico é um fator cultural, não sendo possível refletir sobre a 

cultura separada da sua relação com a tecnologia que cada vez mais estreita uma dependência 

mútua. Neste sentido, fica demonstrado que a evolução humana acontece como um processo 

interno e independente de outras formas de vida. E que através da tecnologia, o ser humano 

tomou a responsabilidade por sua própria evolução, ou seja, independente de fatos ocorridos na 

natureza. Consequentemente, os progressos científicos e tecnológicos realçam que os criadores, 

na maioria das vezes, não possuem consciência do domínio e das repercussões deste tipo de 

desenvolvimento.  

 

Atualmente, existe um encanto pelas tecnologias, o que deixa para segundo plano, ou até 

mesmo nega, a admiração e contemplação da natureza. Esse cenário sugere questionamentos 

sobre: Por que os humanos ficam tão seduzidos e dependentes das tecnologias? Será esta uma 

possibilidade para o aumento da qualidade de vida? Por meio do desenvolvimento tecnológico, 

o humano é modificado e avança em sua própria evolução. Consequentemente, desta realidade 

surgem diversos entraves com relação a problemas do bem-comum. 

 

De fato, o progresso tecnológico gera qualidade de vida para a espécie humana, como exemplo, 

os computadores pessoais ligados à rede de internet que facilitam a produção de conteúdo e as 

trocas de informações, que viabilizam pesquisas e comunicações em tempos mais curtos, e 

possibilitam o desenvolvimento de aplicativos e plataformas de utilidade pública, e que também 

podem influenciar novos comportamentos de trocas e relações com os diferentes espaços. Neste 

contexto, Álvaro Vieira Pinto afirma que em todo lugar pode haver técnicas: 

 

A tecnologia não constitui um produto cultural que por um insondável direito só possa 

ter nascimento nos centros mais adiantados. Tal concepção, para ser admitida, levaria 

a supor a ausência da técnica nas sociedades menos evoluídas, até mais primitivas, o 

que já dissemos configura uma tese inaceitável, pois nenhuma sociedade de seres 

suficientemente hominizados poderia existir sem técnicas correspondentes ao estado 

de crescimento de suas forças produtivas. (PINTO, 2005, p. 267) 

 

Desta forma, o ser humano ficou cada vez mais envolvido com as tecnologias a ponto de perder 

a noção do poder e do controle que os aparatos tecnológicos podem exercer em sua vida. 

Segundo Vieira Pinto, isso ocorreu por conta da concentração do controle nas mãos de classes 
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dirigentes e elitistas. Ou seja, “os mesmos avanços técnicos que salvam vidas, também geram 

destruição e exclusão social e econômica” (LIMA, 2012, p. 32). 

 

Em nenhum momento, o homem obteve meios tão poderosos para modificar a si próprio e ao 

mundo. Através da ciência e da tecnologia, ocorreram várias mudanças, que evidenciaram o 

poder do ser humano em relação ao ambiente e também a consequente ameaça de sobrevivência 

de todos os seres vivos, incluindo o próprio homem. Um exemplo foi o que ocorreu no final da 

Segunda Guerra Mundial, quando lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que 

não foram desenvolvidas com a intenção de melhorar as condições de vida, e sim no interesse 

de ampliar o poder. Além deste ocorrido, podem-se evidenciar outros, como vazamento da 

radiação em usinas nucleares, derramamento de petróleo nos oceanos, rompimento de 

barragens, roubo de dados, dentre diversas formas. Portanto, fatos como estes exigem cada vez 

mais a transformação e melhorias das tecnologias que influenciam a vida dos indivíduos. 

 

Por muito tempo, a vida humana manteve respeito e cuidados devido a sua sacralidade, porém, 

com o progresso da tecnociência26, essa realidade mudou com a maior possibilidade de 

manipulação da vida. De acordo com Álvaro Vieira Pinto, sobre o mundo da técnica e as 

condições humanas, 

viver no mundo da técnica enuncia a normal definição da condição humana, por que 

expressa aquilo que a distingue da animal. Para dar em resultado a constante 

percepção da presença da tecnologia na atualidade concorre, especialmente, o 

incremento das técnicas de informação e de instrução das massas. (PINTO, 2005, p. 

254) 

 

Diante desse cenário é o momento de refletir sobre como a tecnociência irá progredir nos 

parâmetros da ética, não apenas da condição humana, mas envolvendo todas as espécies. Assim, 

a progressão evolutiva da tecnologia, no sentido de contribuir com a conexão e a criatividade 

no espaço Gaia, fica condicionada ao senso crítico e à conduta ética no contexto dos sistemas 

vivos e não vivos. 

2.6- Desafios da ética contemporânea: os seres não humanos 

A humanidade se encontra em contexto de graves problemas ambientais, desde meados do 

século XX. A exemplo dos impactos ocorridos com as mudanças climáticas, destruição e 

poluição no meio ambiente, o efeito estufa, manejos de resíduos e lixos, aumento do nível do 

                                                           
26 O termo tecnociência foi criado em 1970 pelo filósofo Gilbert Hottois. O termo designa a união entre a técnica 

e a atividade científica contemporânea destacando a sua complexidade e originalidade. (LIMA, 2012, p.34) 
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mar, uso de agrotóxicos e muitos outros desastres ambientais mostram o efeito negativo da ação 

humana no ambiente. 

Todos os ecossistemas terrestres são afetados por problemas ambientais que podem ser 

irreversíveis, como por exemplo a diminuição da biodiversidade. Ou seja, para esses problemas 

serem compreendidos, é necessário refletir quanto ao modelo mecanicista da ciência moderna, 

compreender os poderes políticos, econômicos e a própria sociedade, afirmar que o mundo 

consiste de interdependências em âmbito global. 

Marcada pelo individualismo e o consumismo, a sociedade ocidental tem uma percepção de 

mundo fragmentada e simplista na busca por soluções de curto prazo. Possui dificuldades em 

refletir sobre uma ética para além das propensões humanas. Ou seja, uma ética em que os 

homens não sejam os únicos privilegiados. Neste sentido pode ser evidenciado que a crise 

ambiental no mundo todo está muito além da poluição ou do buraco na camada de ozônio 

(LIMA, 2012). 

Na cultura ocidental, predomina uma demasiada preocupação com o humano, que por ser 

racional deveria controlar todas as espécies. E essa concepção está em diferentes interpretações 

dos trechos bíblicos (1990): 

26 Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, 

para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos 

os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão”. 27 Deus criou o 

ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. 

28 E Deus os abençoou e lhes disse: “Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra 

e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que 

se movem pelo chão”. 29 Deus disse: “Eis que vos dou, sobre toda a terra, todas as 

plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, 

para vos servirem de alimento. 30 E a todos os animais da terra, a todas as aves do 

céu e a todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para 

alimento”. E assim se fez. (GENESIS 1, 26:30) 

 

No entanto, o poder sobre a natureza possivelmente está relacionado à responsabilidade dos 

humanos com a harmonia do ambiente para a evolução de todas as espécies e inclusive da 

própria humanidade.  E uma ética de respeito com os seres não humanos somente será viável 

quando houver a compreensão de que o mundo não é reduzido a objeto humano, e que os seres 

humanos não detêm poderes para controlar as várias espécies por meio da razão e também de 

suas criações tecnológicas. É necessário repensar a ideia de que o homem é livre para fazer o 

que quiser com as outras espécies e ainda desperta nele a consciência de suas potencialidades, 

limites e responsabilidade com a natureza para a melhoria da condição humana na Terra. 
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O homem ao invés de armar-se com as ciências e técnicas deveria usá-las para orientar 

o equilíbrio dessa relação. Mas para que isso aconteça é necessário abandonar hábitos, 

paixões e ideias destrutivas, inventando uma nova sociedade com hábitos e paixões 

que não coloquem em risco ou sob ameaça a humanidade e todo o planeta. (LIMA, 

2012, p. 72-73) 

Mas, como mudar essa exploração? Serres expõe o caminho da exploração à simbiose como 

possibilidade de solução: o Contrato Natural, um contrato de direito. Nele, o homem deixa a 

condição atual de explorador para ser simbiota. A simbiose ameniza o conflito do homem com 

a natureza/mundo. Cada elemento em simbiose deve a sua vida ao outro. Portanto, segundo 

Serres, a humanidade poderá optar entre a morte ou a simbiose (SERRES, 1992).  

A partir do momento em que o contrato social acrescenta o contrato natural de simbiose, de 

empatia e respeito, este possibilitará aos seres humanos um retorno à natureza. Ou seja, o 

contrato natural reconhece a força das intervenções globais dos seres humanos e também da 

natureza por meio de um equilíbrio nas diferentes relações. 

Na obra de Michel Serres encontra-se implícita a ética de responsabilidade e prevenção nas 

relações entre humanos e não humanos, como tentativa de assegurar a existência das gerações 

presentes e futuras. Pois as incertezas do futuro aumentam a responsabilidade no que diz 

respeito às ações motivadas pelos seres humanos, não pelo temor, mas pelo amor. No entanto, 

a união dos diferentes saberes torna-se necessária para que se possa, então, descobrir soluções 

adequadas para repensar a cultura ocidental globalizada por meio da compreensão da natureza. 

 

De acordo com Michel Serres, cabe à humanidade desenvolver novas maneiras de conviver 

com a natureza por meio de uma nova cultura e também novas políticas. Ou seja, Serres pensa 

em “cosmocracia”, que tem por finalidade a definição de um governo dos homens a favor do 

mundo, e não o governo dos homens pelos homens, de modo a neutralizar a participação do 

mundo.  Neste contexto, na Conferência das Nações Unidas em 2012, implantou-se através do 

documento intitulado como “ O futuro que queremos27” - o Programa Harmonia com a 

Natureza28, que reconhece a importância de uma nova relação com a Terra e com humanidade 

adotando práticas não antropocêntricas para contribuir com a evolução de paradigma. E vários 

                                                           
27 Trecho (39-40) do subtítulo - Promover a integração, a implementação e a coerência: avaliar os progressos 

obtidos até o momento e as lacunas existentes na implementação dos documentos das grandes cúpulas sobre o 

desenvolvimento sustentável e enfrentar os desafios já existentes e os novos. (pág. 9, 2012)   

Acesso em :https://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/CNUDS-vers%C3%A3o-portugu%C3%AAs-

COMIT%C3%8A-Pronto1.pdf 
28 www.harmonywithnatureun.org 
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são os países que estão mobilizando esforços para a implantação desta prática e pode ser 

consultado no site da ONU - programa Harmonia com a Natureza29, que possui diferentes 

referências sobre iniciativas de leis, programas locais e regionais que fomentam à garantia de 

direitos da natureza. 

 

É importante ter cuidado com as ideologias e as narrativas distorcidas, pois, muitas das vezes a 

teoria está desconectada da prática realizada. Diante deste cenário, as pequenas iniciativas 

vindas do indivíduo ou de coletivos menores não irão solucionar o problema, mas já são passos 

importantes para a transformação almejada. Por isso, é preciso refletir sobre a crise cultural da 

sociedade, e constantemente buscar alternativas educativas para aprimorar determinados 

comportamentos de diversas gerações. A ideia é que seja possível refletir sobre as diferentes 

situações que ocorrem no meio ambiente como mudança climática, escassez de água, 

inundações, epidemias diversas, diminuição da biodiversidade, dentre outras. E assim, 

readequar o convívio com os consequentes desequilíbrios gerados no ambiente por meio das 

ações humanas. 

 

Mediante as causas dos desequilíbrios ambientais, o filósofo francês Michel Serres, através de 

sua reflexão sobre o Contrato Natural, expõe os efeitos do mau uso do conhecimento. Ele 

reconhece que as inovações nem sempre proporcionam evoluções, e que a natureza foi 

objetificada em âmbito global. Neste contexto, ele defende o Contrato Natural com a finalidade 

de equilibrar a relação do homem com a natureza/ planeta, tornando-a sujeito de direito. Assim, 

o filósofo evidencia a necessidade de uma ética de responsabilidade que mantenha o respeito 

pelos humanos e não humanos, para que seja possível assegurar a existência de gerações futuras. 

E aponta perspectivas e soluções importantes para desacelerar a crise socioambiental. Isso se 

daria por meio da consciência de que a humanidade depende da natureza para sua existência, e 

que é parte integrante dela. Portanto, precisa-se pensar uma ética menos antropocêntrica e 

envolvida com os seres não humanos. 

 

2.7- A influência da tecnologia comunicativa digital para a cultura regenerativa 

No século XVIII e XIX, o desenvolvimento científico e tecnológico se fundamentou na lógica 

da dominação e exploração da natureza. A partir de então, o ambiente é percebido como um 

                                                           
29 http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature 
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espaço que o ser humano pode controlar e satisfazer as suas necessidades e desejos. Essa 

percepção encontra-se no pensamento cartesiano, tendo como exemplo o filósofo, matemático 

e físico René Descartes, que pensou a natureza como um sistema técnico e que influencia 

modelos intelectuais e meios técnicos para interpretar o mundo. E ainda com o desenvolvimento 

da química, física e biologia no século XVIII, aumentou a confiança na possibilidade de um 

progresso contínuo. 

No entanto, segundo Maffesoli, o progresso da modernidade se tornou um mito, pois ao invés 

de melhorar a qualidade de vida na Terra, traz um processo de devastação do ambiente comum. 

Neste sentido, a devastação e as ações do ser humano neste processo pode ser denominada como 

Antropoceno, que é um termo referente à atual história da Terra, na qual a humanidade tornou-

se uma força capaz de impactar ecossistemas em âmbito global. 

Martin Heidegger (2014), no texto “A questão técnica”, associa a ideia de “devastação do 

mundo” com o desenvolvimento da técnica moderna ou tecnologia. Porém, Maffesoli 

compreende esse fenômeno da técnica como uma possibilidade de retorno a potências do 

destino (MAFFESOLI, 2015). 

Segundo o autor, foi o “desencantamento do mundo” apresentado por Weber que orientou a 

modernidade à ideia devastadora de uma natureza a ser explorada. No entanto, Heidegger 

desenvolve a ideia de que quanto mais estamos próximos do perigo, os caminhos começam a 

ficar mais evidentes. De acordo com Maffesoli, esse é o ponto que possivelmente retém os 

usuários dos novos meios de comunicação digital que, através de seus atos, participam de um 

retorno ao “encantamento do mundo”. 

Assim, Maffesoli (2015) relaciona o entendimento de ecosofia e os movimentos que surgem 

desse reencantamento às tecnologias de informação e comunicação. Mas, conforme percebido 

outrora, exatamente a tecnologia orientada para mobilizar pessoas que proporciona uma visão 

holística e ao mesmo tempo a devastação dos recursos naturais colaborando para uma catástrofe 

ambiental em nível global. Na entrevista concedida em 2012 para a Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial (ABERJE), o sociólogo Belga Derrick de Kerckhove30 faz sua 

análise sobre a tecnologia:  

                                                           
30 Derrick de Kerckhove foi diretor por mais de 20 anos do Programa McLuhan em Cultura e Tecnologia, 

na Universidade de Toronto, onde foi professor emérito no Departamento de Francês. Leciona na Faculdade de 

Sociologia da Universidade Federico II, em Nápoles, Itália, e é pesquisador convidado na Biblioteca do Congresso 

Nacional em Washington, EUA. Diretor científico da revista de cultura digital Media Duemila, com sede em 

http://www.french.utoronto.ca/profiles/30
https://www.utoronto.ca/
http://www.french.utoronto.ca/
http://www.sociologia.unina.it/
http://www.sociologia.unina.it/
http://www.unina.it/home;jsessionid=010D547CA0CE7F86293A894A2B27BCE0.node_staging11
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
http://www.media2000.it/
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Acredito que o que McLuhan disse é que Sputnik, ao circundar o planeta, dá início a 

ecologia , dá início ao movimento ecológico. No início da década de 60, em 1960 e 

1961, o filósofo britânico Betrand Russell era membro do grupo que organizou a 

primeira marcha para salvar e ajudar o ambiente. E assim... a sensibilidade ecológica, 

o sentimento, a teoria de gaia, tudo isso começa depois de um dos satélites, e também 

da visão da lua. A visão da Terra a partir da Lua deu a todos uma ideia da unidade da 

Terra e também da sua fragilidade. Então há diferentes estágios de desenvolvimento 

da ecosofia.  

Desta maneira, ao ponderar-se sobre a relação do homem com a natureza no contexto da era 

digital, é necessário lembrar, segundo Edgar Morin, que há na natureza das coisas uma 

dimensão de organização e desorganização que não pode ser suprimida. Essa incongruência é 

constante no pensamento pós-moderno, pois a vontade para a coerência é uma busca 

permanente no contexto moderno. 

Portanto, a orientação da tecnologia está nesses encaixes e conexões entre humanos e não 

humanos, de modo relacional e não utilitário. Neste sentido, um influencia no outro, conforme 

a interação constante entre tecnologia, ambiente e sociedade. As tecnologias digitais em rede, 

por exemplo, constituem uma nova maneira de existir, propiciando novos imaginários e formas 

de materialidades no território, proporcionando espaço para conexões.  

Desta maneira, a tecnologia digital, que une as diferentes entidades e realidades, acaba por 

fomentar a experimentação em um espaço de diversas possibilidades de atuações e criação de 

relações híbridas que constitui a contemporaneidade. 

Logo, vive-se o tempo das revelações, e nas palavras de Maffesoli, “o fim de um mundo não é 

o fim do mundo e a conclusão de uma era também significa o surgimento de uma nova, por isso 

a ideia de apocalipse como a ‘revelação das coisas’ (2009, p. 16). 

No entanto, segundo Maffesoli, o pensamento ecologista de preservar a natureza é separado da 

condição cultural e humana. O que faz  de sua ecosofia um modo de pensar holístico, relacional 

e integrado às práticas humanas influenciadas pelos territórios e diferentes aparatos técnicos. 

Isso proporciona condições para se pensar no potencial das culturas regenerativas em 

articulação com a tecnologia comunicativa digital. 

                                                           
Roma, é autor de diversos livros editados em mais de dez idiomas, incluindo inglês, italiano, francês, espanhol, 

português e brasileiro [sic], esloveno, polonês, chinês, japonês e coreano. Fonte: 

https://www.pucrs.br/blog/derrick-de-kerckhove-aborda-era-da-datacracia/ 
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2.8- A caracterização evolutiva da sustentabilidade para a cultura regenerativa no contexto 

digital 

As articulações conceituais presentes nesta pesquisa fazem refletir sobre as limitações 

proporcionadas pelo que denominamos de sistemas e também sobre os avanços na concepção 

de sustentabilidade. Como representar a complexidade? Será a visão integradora o modo mais 

adequado? Como os aparatos tecnológicos modificam a percepção de sistemas e contribuem 

para os avanços em direção à regeneração? Todas essas questões fazem-se pertinentes pela ótica 

da ecosofia Maffesoliana. 

Nesta perspectiva, contextualiza-se a sustentabilidade que vem de uma visão sistêmica a partir 

do envolvimento de práticas sociotécnicas adequadas aos ambientes físicos. Porém, com o 

avanço das tecnologias, o que se concebe como sistema começa a evidenciar limitações em sua 

representação. Isso porque não fica evidente o fluxo das relações humanas na simplificação de 

um sistema que possui características hologramática e conectiva em conformidade com o 

ambiente digital. 

De acordo com Vassão (2008), uma das características que mais se destaca na teoria dos 

sistemas, segundo estudos de Morin, é o Sistema Aberto, que realiza trocas de energia e matéria 

com o ambiente externo e ainda pode manter estabilidade em sua configuração geral, como 

funciona a vida com a sua diversidade. 

Assim, os sistemas humanos, a integração de informações, artefatos físicos e interações em 

ambientes de convivência passam a ser o foco. Apesar do reconhecimento de que os seres 

humanos nunca podem ver ou experimentar um sistema, sabe-se que a vida é impactada por 

sistemas e ambientes de nossa própria criação e por aqueles que a natureza disponibiliza. 

Por questão de caracterização, um sistema é a totalidade de tudo o que está contido, foi contido 

e ainda pode estar contido nele. Não se pode experimentar essa totalidade, somente o nosso 

caminho pessoal, através de um sistema. E no esforço para navegar os sistemas e ambientes que 

afetam a vida, elaboramos simplificadas representações que pretendem expressar o 

pensamento. 

Portanto, fica perceptível que a estrutura de sistemas seria muito simplificada, a ponto de não 

incluir as inter-relações pessoais, as qualidades dos componentes e até características 
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individuais. O que fica como desafio é a demanda por metodologias que auxiliem a representar 

o contexto complexo e conectivo deste novo social. 

Assim, é importante questionar as ciências sociais em seus conceitos, paradigmas, ou seja, 

formas de pesquisar novos fenômenos mais interativos, com um social em rede, que perde a 

autoria dos atores em instantes, por sua natureza mutante e de constante evolução. Outro aspecto 

que desafia a pesquisa é que a tecnologia está sob o domínio de disciplinas extremamente 

técnicas, como a Engenharia e a Computação, poucas vezes sendo frequentada por saberes das 

áreas de humanas. 

Portanto, as maiores lacunas para o surgimento da complexidade e da teoria geral dos sistemas 

foram as divisões das áreas de conhecimentos que precisam ser conectadas. Para uma melhor 

percepção, não se pode conhecer as partes se não se conhece o todo, e não se pode conhecer o 

todo sem conhecer as partes. E por fim, é por meio da organização das partes num todo que 

ficam evidentes as qualidades emergentes e se diluem qualidades menores.  

Considera-se que a finalidade cria sistema, mas a natureza desafia, gerando sistemas de 

sistemas, e a partir daí provoca a imaginação para novas linguagens, interações e capturas do 

que é imprevisível em um sistema simplificado ao modo da sustentabilidade. Diante deste 

contexto, Santaella (2021) contribui com uma reflexão sobre a relação da linguagem com a 

inteligência humana: 

Tais fatos têm me levado a afirmar que, por meio das linguagens, aí se deu o início do 

crescimento do cérebro humano, de sua capacidade cognitiva e, consequentemente, 

de sua inteligência fora do corpo biológico, mas devidamente a ele integrado pelos 

próprios fios do pensamento e da inteligência, suportados pelas linguagens. 

(SANTAELLA, 2021, p.112) 

A partir de então, pensar em regeneração em prol de uma evolução do espaço de interação entre 

humanos e não humanos deixa como desafio a concepção de novas linguagens que o designer 

pode potencializar em estruturas de influência, e consequentes interações no contexto do fluxo 

de transformações contínuas no ambiente digital. No próximo capítulo, a reflexão terá este 

assunto como foco. 
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Capítulo 3 - Design e Cultura regenerativa na perspectiva da tecnologia comunicativa 

digital 

 

3.1 - A influência da crítica no ato de projetar 

Na primeira celebração do Dia da Terra em 1971, o designer Mc Harg realizou o discurso que 

contribuiu significativamente para a primeira onda de consciência ambiental e ecológica. Na 

ocasião, ele destacou a necessidade de reintegrar a atividade humana e as condições 

operacionais do sistema de suporte à vida do nosso planeta. Ele evidenciou que quando se fazem 

designs ecológicos, há a tentativa de aumentar a interconectividade, a diversidade, a adequação 

de modo a apoiar o bom funcionamento sistêmico - natureza e cultura que são a constituição da 

nossa existência. E a mudança cultural seria uma possibilidade mais ágil do que as adaptações 

biológicas para restabelecer a integração entre a humanidade e a natureza. Para tal mudança, 

Wahl destaca que 

o design ecológico é um processo participativo, interdisciplinar, comunitário, que 

ganha amplitude e pertinência de maneira relevante e considera soluções possíveis 

dentro de um contexto holístico, e sugere que todo design deveria visar ao aumento 

da diversidade e da resiliência como meios de aperfeiçoar a saúde dos sistemas 

integrados. (2020, p.160) 

David Orr sugeriu que realizar perguntas mais profundas é um caminho no contexto do design 

ecológico. Como exemplo dessa abordagem, quando se propõe qualquer design, devemos 

investigar: “se realmente precisamos; se atende melhor às necessidades; se possui 

funcionamento ético e seguro; se é justo; se é de fácil manutenção; se o custo da vida útil 

compensa o capital social, ecológico e econômico empregado; se não causa mais danos e ajuda 

a reparar os existentes; e ainda, se estimula a cultura regenerativa” (2002 apud WAHL, 2020, 

p.172). Ou seja, a transição exigirá uma reavaliação de como fazemos design ao nosso redor, 

com as comunidades, instituições e com o apoio das tecnologias. 

A partir dessas reflexões, é um caminho para superar o possível desafio de combinar a sabedoria 

local com o perfil adequado de tecnologia e inovação, de modo a identificar formas de 

solucionar as necessidades humanas e não humanas dentro dos limites dos serviços 

ecossistêmicos. 

A maneira como vemos o mundo e nos relacionamos de modo interdependente é uma 

possibilidade de repensar a estética no design. De acordo com a base da ecologia, viver em 

relação adequada com a Terra é estar em harmonia com a beleza que pode tornar-se uma ordem 
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ambiental, pois os problemas ambientais estão diretamente relacionados com a capacidade 

humana do julgamento para a mudança de percepção:  

Uma estética ecológica seria uma perspectiva sobre o meio ambiente e a sociedade, 

bem como a teoria e a prática que se seguiriam. Essa perspectiva anularia as 

contradições atuais e padronizadas, como a natureza - arte // natureza - tecnologia // 

natureza - civilização // natureza - cultura, e avançaria em direção a uma visão do 

princípio do diálogo em relação a tudo. (HERMANN PRIGANN, 2004 apud WAHL, 

2020, p.174) 

 

A compreensão do padrão de que tudo conecta aprimora a estética da percepção que depende 

intimamente das experiências que a arte, o design, a arquitetura, a música, a literatura e outras 

atividades criativas proporcionam na vida dos indivíduos. Esse fato junto a uma alfabetização 

ecológica provoca questionamentos sobre a origem e impacto de determinadas ações. Assim, 

qualquer atividade humana pode ser julgada por seu impacto na saúde, diversidade, 

complexidade, resiliência e sustentabilidade. Se a estética em culturas regenerativas valoriza a 

conexão com o todo e a beleza, então resulta da relação que o indivíduo estabelece com o mundo 

e o seu lugar. Neste contexto, para uma reflexão sobre o papel do humano em interação com o 

ambiente em que ele vive, são pertinentes as palavras de Santaella: somos nós que, movidos 

pelo amor, podemos conduzir, cada um a seu modo, a adoção de certas tendências rumo ao 

crescimento da razoabilidade ou razão criativa nos ambientes em que vivemos. (SANTAELLA, 

2021, p.182) 

Porém, não é fácil mudar de pensamento e de consequente sensibilidade para o contexto em 

que estamos imersos. Este é um dos grandes desafios dos artistas para contribuírem com a 

humanidade. São vários os exemplos e passagens que podem marcar a importância de se 

trabalhar os estímulos sensíveis, a exemplo da Tropicália que 

abrindo-se aos resultados dos experimentos musicais realizados em laboratórios de 

criação e integrando, nos procedimentos de criação, os novos recursos técnicos-

eletrônicos (guitarra elétrica, microfone, alta fidelidade, diversidade de canais de 

gravação), o tropicalismo escapou dos limites estritos da música popular, ao mesmo 

tempo que operou dentro dela. (SANTAELLA, 2021, p.83) 

Essa passagem exemplifica o ser humano capaz de compreender e gerar linguagens, decodificar 

e sintetizar informações e criar a música de acordo com o contexto do seu ambiente de atividade 

(SANTAELLA, 2021). Então, pode-se notar o potencial da capacidade humana para trabalhar 

criativamente com recursos existentes, apropriar de parte deles e avançar em possibilidades 

para influenciar modos de existência. 
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Outro exemplo é o artista plástico polonês, Krzysztof Wodiczko31, que desenvolve obras 

performáticas na fronteira entre arte, design e tecnologia através de projeto crítico chamado de 

Design Interrogativo. Nessas estão envolvidas as mídias interativas, projeções em espaços 

públicos e principalmente peças dedicadas às comunidades sociais marginais (VASSÃO, 

2008). 

 
Imagem 1:Tijuana Projection 2001 México - sobre a violência contra as mulheres 

Fonte: encurtador.com.br/yJLMO 

 

Assim, o exercício da sensibilidade, através do “projeto não fechado”, ativa a indeterminação, 

torna a finalidade algo passível de interpretação, em que cada participante pode indagar e 

intervir, sem que o projeto seja perdido (VASSÃO, 2008). Ou seja, exercita a reflexão para a 

atividade em ambientes complexos e de fluxos constantes é o desafio das artes, como no caso 

da obra performática Tijuana Projection - que dá voz e visibilidade às mulheres no espaço 

público. Estas, inspiradas na própria natureza que se constitui por sistemas complexos e muitas 

vezes imprevisíveis, o que se reconhece como propriedades emergentes, conforme Jeffrey 

Goldstein definiu, são: “o surgimento de estruturas, padrões e propriedades novas e coerentes 

durante o processo de auto-organização em sistemas complexos” (1999, apud WAHL, 2020, 

p.175).  Portanto, é observável que 

a transição para uma sociedade sustentável exigirá a reconstrução e a reinvenção de 

famílias, vilas, bairros, cidades, metrópoles e regiões em todos os lugares do planeta 

como unidades interdependentes, agrupadas, auto-organizadas, participativas e 

diversificadas. [...] O resultado será uma estrutura diversificada e descentralizada do 

cotidiano que contrasta com as estruturas centralizadas e cada vez mais homogêneas 

com as quais estamos acostumados. (GIDEON KOSSOFF 2011b apud WAHL,2020, 

p.162) 

                                                           
31 Para mais informações: https://art21.org/artist/krzysztof-wodiczko/ 
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Nesta perspectiva tem-se a definição de design de transição, que de acordo com o programa de 

doutorado em Design de Transição da Escola de Design da Carnegie Mellon University, pode 

ser “uma mudança societária de níveis de sistemas, orientada pelo design, objetivando um 

futuro mais sustentável”, e sugere que “designers de transição utilizarão as ferramentas e 

processos de design para reconceber estilos de vida como um todo e desenvolver infraestruturas, 

políticas, sistemas (alimentares, de saúde, educação) e recursos energéticos, em apoio a uma 

sociedade mais sustentável” (Carnegie Mellon Design, 2015 apud WAHL,2020, p.162). Esse 

assunto também pode ser  tratado como Design Prospectivo32, conforme estudo realizado na 

UTFPR,33 que se interessa por: 

a) buscar rigor nas pesquisas científicas para ampliar o campo de intervenção do 

Design; b) refletir criticamente sobre a relevância e a legitimidade dos saberes 

desenvolvidos na sua prática; c) refletir ética e afetivamente sobre os impactos das 

intervenções de Design nos ambientes e agentes que atingem; d) reconstruir uma 

epistemologia de Design condizente com a perspectiva latino-americana; e) construir 

e manter pontes interdisciplinares; f) inserir econômica, social, cultural e 

politicamente as figuras de pesquisadores e profissionais do Design; g) interseccionar 

teoria e prática no desenvolvimento de projetos prospectivos significativos e 

impactantes em pequena, média e grande escala, visando o resultado a longo prazo. 

(BOTTER et al, 2020, p.103) 

Assim, o design de transição ou design prospectivo surge por desequilíbrio ou pressão, e pode 

facilitar o “bem-estar” na escala humana, ecossistêmica e planetária, uma vez que não é o 

suficiente criar foco para o aliviar a “doença”, e sim promover o “bem-estar” de todo o sistema. 

Um projeto de transição auxilia pessoas, em comunidades, que atuem de forma consciente em 

uma sociedade, para manter o funcionamento adequado do ecossistema baseado em sistemas 

resilientes e regenerativos nas diferentes escalas. 

Portanto, pode se dizer que o “design integrado” com base nos tipos de soluções inspiradas na 

natureza, pode auxiliar no desenvolvimento de propostas específicas para cada lugar, a partir 

do equilíbrio do uso da tecnologia em relação com a cultura local, o que pode facilitar adequado 

processo de cooperação e compartilhamento de recursos em nível global. 

Neste contexto, é possível refletir sobre a qualidade da tecnologia, no sentido de uma visão 

comum para facilitar a criação dos sistemas de código aberto. E que permite às pessoas 

compartilharem globalmente conhecimentos para repensar a cultura material. Ou seja, a ideia 

                                                           
32 http://www.usabilidoido.com.br/projetos_de_transicao.html 
33 Universidade Tecnológica Federal do Paraná -BR 
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pode passar por viabilizar o co-design de protótipos de uma “nova história” possível de ser 

praticada através de tecnologias sociais. 

Arturo Escobar também contribui ao tentar “recuperar o design para a construção de outros 

mundos”, a partir da consciência de sua historicidade e “formação onto-epistêmica patriarcal, 

capitalista e moderna” (ESCOBAR, 2016 apud SERPA et al, 2018, p. 3). O autor  parte da 

noção de design ontológico e design autônomo como meio para fomentar diálogos globais que 

colabore com transições culturais e ecológicas para enfrentar diversas crises, principalmente a 

de significados. Assim, para que ocorram as transições 

é preciso reorientar o design de uma tradição hegemônica racionalista e dualista para 

outra relacional, conectada com as transformações da vida; da rejeição de um 

cartesianismo de um mundo feito de um só mundo, a uma ontologia em que os 

humanos não descobrem o mundo, mas o constituem, não como objetos, mas como 

sujeitos autônomos. (SERPA et al, 2018, p.3-4) 

Desta maneira, Escobar propõe o “design ontológico”, que através das ferramentas criadas 

desenha-se o mundo e as formas de ser, do mesmo modo que estas também influenciam. A 

exemplo dos designers que criam ferramentas e tecnologias que abrem novas perspectivas de 

ser e viver, que desenham as condições de existência e podem impactar a compreensão do 

mundo. Dessa forma o “design ontológico” origina-se de um caráter crítico com potencial para 

a inovação, no sentido de repensar como a sociedade se estrutura e quais são as suas formas de 

operar as atividades para diminuir a degradação do planeta. 

E ainda Escobar supera a dimensão crítica do design ao tratar do “design autônomo” que tem 

natureza relacional e está posicionado com as lutas sociais de comunidades por motivos 

diversos. Nesta proposta, o design entra como ferramenta para idealizar territórios, 

compreendendo a comunidade, a partir de um exercício “antropológico”. Nas palavras de Serpa 

e colegas, esta prática 

acolhe tanto a ancestralidade como a construção de futuros comuns; privilegia formas 

de organização não patriarcais, não liberais, não centradas no Estado e não capitalista; 

pensa seriamente em formas de habitar o planeta em comunhão com a natureza. 

(SERPA et al, 2018, p.4) 

Sabe-se que as instituições dominantes desenvolvem interesses específicos relativos à vida 

social. A este respeito Donna Haraway reflete que: “importam que ideias usamos para pensar 

(com) outras ideias, importam quais histórias contamos para contar outras histórias” 

(STRATHERN; HARAWAY, s/d) 
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Nesta perspectiva, Haraway também auxilia a refletir sobre outros modos de viver, a partir de 

uma escuta ativa, do fazer-com entre seres multiespécies (sympoiesis) e da contação de outras 

narrativas e histórias.  Pois, na filosofia, o aspecto relacional, as contradições, as dialéticas, não 

se resolvem em supostas totalidades: a unidade, tem a ver com a “tensão de manter juntas coisas 

incompatíveis porque todas são necessárias e verdadeiras” (HARAWAY, 2009 apud SERPA 

et al, 2018, p.8). Haraway (2009) menciona o exemplo sobre a consciência de raça, gênero, de 

classe e do sul global, que é resultado das realidades sociais contraditórias do capitalismo, do 

colonialismo e do patriarcado. As dualidades nos colocam em um papel crítico frente à lógica 

e à prática de dominação sobre “todos aqueles que foram constituídos como outros e cuja a 

tarefa consiste em espalhar o eu (dominante)” (HARAWAY, 2009 apud SERPA et al, 2018, 

p.8).  

Assim, o “design anthropology” como uma metodologia potencialmente descolonizada para o 

engajamento com questões sociais, explora os processos e artefatos do design na busca de um 

entendimento profundo da natureza humana e da tradução de valores em experiências tangíveis.  

Nesta condição, as narrativas, metodologias e a permanência no mundo estão em competição. 

Ao fazer um “design com” ao invés de um “design para”, e ainda narrar uma história não-

hegemônica, expõem-se os grandes desafios da dimensão política do design. 

Portanto, a cultura se desenvolve a partir de diálogos que facilitam o questionamento para a 

avaliação de perspectivas relativas aos valores e intenções compartilhadas que podem engajar 

um processo de criação colaborativa de um futuro comum a todos. E o ato de engajar em 

diálogos sobre a transição do design promove a compreensão da complexidade e da 

conectividade para o consequente estímulo da cultura regenerativa baseada nas capacidades 

regenerativas, no potencial local, na vocação do lugar e que pode ser apoiada por diferentes 

tecnologias criadas pela humanidade para promover a co-evolução mútua resultando no 

desenvolvimento regenerativo.  

3.2- Transição do design: influências para a transformação no ato de projetar 

 

A sustentabilidade, a resiliência, a regeneração das comunidades pode ser afetada por nossas 

ações a partir de uma visão coletiva do futuro que tentamos cocriar por meio das interações em 

rede.  Como exemplo, o design de comunidade consiste em reconhecer o saber social, a rede de 

relacionamentos e processos, e assim potencializar o apoio ao “bem-estar” da comunidade e de 
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todos os envolvidos. Esse seria o construto de uma integração sinergética dos aspectos sociais, 

ecológicos, econômicos e culturais da comunidade, que pode influenciar em uma cultura de 

colaboração e solidariedade para a prosperidade de lugares inspiradores, por favorecer acesso 

à qualidade de vida para os cidadãos e gerar bons resultados no ambiente local e regional a 

longo prazo. Assim, é reforçada a importância para o saber social, conforme as palavras de 

Leff: 

O saber social emerge de um diálogo de saberes, do encontro de seres diferenciados 

pela diversidade cultural, orientando o conhecimento para a formação de uma 

sustentabilidade partilhada. Ao mesmo tempo, implica a apropriação de 

conhecimentos e saberes dentro de distintas racionalidades culturais e identidades 

étnicas. O saber ambiental produz novas significações sociais, novas formas de 

subjetividade e posicionamentos políticos ante o mundo. Trata-se de um saber ao qual 

não escapa a questão do poder e a produção de sentidos civilizatórios. (LEFF, 2009, 

p.19) 

Neste contexto, o design comunitário sustentável propõe um padrão de orientação para o 

redesenho de comunidades, orientado para estimular a diversidade humana e natural e também 

inspirar todos os membros da comunidade a colaborar através de uma consciente participação 

em diferentes dimensões da vida, auxiliada por uma alfabetização ecológica e social. Ou seja, 

a otimização de todo o sistema torna a condição apropriada para a existência. A política tem 

um papel fundamental no estímulo da cultura ecológica para o redesenho de estruturas 

comunitárias a partir da visão coletiva. Portanto, projetar com a natureza e em comunidade, 

com foco nas especificidades culturais de um determinado local, é uma possibilidade de 

contribuir para o surgimento de culturas regenerativas.  

O diálogo de saberes se produz no encontro de identidades. É a entrada do ser 

constituído por intermédio de sua história até o inédito e o impensado, até uma utopia 

arraigada no ser e no real, construída a partir dos potenciais da natureza e dos sentidos 

da cultura. O ser, para além de sua condição existencial geral e genérica, penetra o 

sentido das identidades coletivas que constituem o crisol da diversidade cultural em 

uma política da diferença, mobilizando os atores sociais para a construção de 

estratégias alternativas de reapropriação da natureza em um campo conflitivo de 

poder, no qual se desdobram sentidos diferenciados e, muitas vezes, antagônicos, na 

construção de um futuro sustentável. (LEFF, 2009, p.19) 

Nesse contexto, as comunidades regenerativas e sustentáveis dependem do envolvimento ético 

de todos, e para isso é importante uma ampla formação em design de comunidades e processos. 

Desenvolver a visão sistêmica auxilia no surgimento de comunidades capazes de regenerar, 

adaptar e transformar constantemente, por meio dos elementos de design colocados em relação. 
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Como exemplo, há as ecovilas, cidades em transição34 e grupos comunitários, que são 

experiências sobre como cocriar sistemas de comunidades sustentáveis, principalmente por 

meio de tecnologias sociais que podem enfatizar as dimensões social, econômica, ecológica e 

cultural. E as transformações já podem ser vistas em bairros de todo o mundo com projetos de 

ecovilas urbanas que vivem de forma ativa as questões no coletivo.  

Portanto, a base crítica desta pesquisa está contida nas referências do “design crítico”. Neste 

ponto, passo analisar a cultura ecológica (práticas regenerativas) na Plataforma de Regeneração 

Global,35 que é um projeto-rede a partir da tecnologia de apoio denominada de plataforma. 

3.3 - O design na perspectiva da tecnologia digital: uso e implicações 

Neste contexto, novas relações com o trabalho são criadas neste momento e problemas que 

antes não conseguimos resolver já estão sendo solucionados com o fenômeno da inteligência 

coletiva apoiada pelas redes de redes no ciberespaço. Assim, os designers têm o desafio de criar 

estruturas de influências para o espaço complexo conforme irei tratar neste tópico. 

No início do século XX, a Ciência do Design foi desenvolvida por Richard Buckminster Fuller36 

e outros autores. Trata-se de um amplo campo de conhecimentos relacionado com processo de 

solução de problemas, em que o designer cientista deve, constantemente, apurar o maior número 

de informações em áreas distintas de conhecimentos. E assim, por meio de método científico, 

busca integrar e sintetizar os vários recursos que proporcionam chegar em novas soluções 

econômicas e eficientes para os problemas. 

R. B. Fuller, apontou que uma tecnologia, baseada na ciência Biônica, seria a nossa única 

chance de sobrevivência. Pois a natureza deve ser referência de um modelo aplicável e os 

princípios que orientam o universo não têm exceções e nem são conflitantes entre si. Eles 

trabalham harmoniosamente e se regenerando constantemente. 

No contexto das capacidades digitais, RB Fuller destaca que na década tecnológica o ser 

humano torna-se mais importante do que em décadas anteriores. Pois o computador não é um 

formulador de perguntas e nem tem a capacidade de problematizar a realidade a partir da 

                                                           
34 https://transitionnetwork.org/ I https://transitionbrasil.ning.com/page/o-que-1 
35 Tem por objetivo ser referência global na organização, divulgação e fomento a soluções sustentáveis e 

regenerativas que contribuam para a melhoria da sociedade e meio ambiente. 

https://www.regeneracaoglobal.com/home#googtrans(pt) 
36 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12258/12258_4.PDF 

https://transitionnetwork.org/
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compreensão da diversidade de pensamentos que convergem para a evolução. Como ele dizia, 

“o desenvolvimento é programável, mas a descoberta não”. Ou seja, o papel do ser humano está 

na capacidade crítica de questionar, inventar e explorar os desafios da realidade. 

Nesta perspectiva, a prática de design tem um trabalho primoroso em inventar a maneira como 

nos relacionamos com o mundo, mas o que falta são as considerações das divergentes opiniões 

e das interferências ocultas. Nas reflexões do pesquisador Accoto (2020), essa era vem sendo 

considerada como a era da física social: 

Estamos entrando na era da física social, em que os detalhes de todas as partículas 

individuais – como eu e você – que realmente produzem os êxitos de uma ação. [...] 

Essa nova ciência social computacional oferece possibilidades infinitas. [...] Sensores 

corporais, sociais e ambientais nos oferecem a possibilidade de passar da 

compreensão da realidade à construção de novas realidades. [...] um senso social de 

dados desenvolverá melhor a nossa sociedade. (ACCOTO, 2020, p.11-12) 

Essas novas interações ajudarão nas atualizações de conceitos presentes na vida social humana 

como é o caso da filosofia, do tempo, espaço sujeito e das próprias leis. Pois atualmente se tem 

uma ampla percepção das interações sociais a partir de dados que permitem acesso a recursos 

importantes para a releitura do que venha a ser uma sociedade humana. (ACCOTO, 2020)  

Neste contexto, a inteligência humana está nas informações sociais, nos instrumentos e nas 

ferramentas que auxiliam o senso social e o aprimoramento dos relacionamentos sociais em 

ações que podem potencializar a capacidade de avanços nas proposições da humanidade. 

Outro fator dessas mudanças se configura na modulação do tempo através da antecipação da 

experiência construída por meio das tecnologias de dados e algoritmos, o que contribui para a 

configuração de “sistemas antecipatórios37” em que as tecnologias do século XXI antecipam o 

tempo que é programado principalmente por sensores e novas tecnologias que geram 

experiências auxiliadas pela inteligência artificial. Ou seja, Accoto (2020, p.131) aponta que o 

tempo se torna uma dimensão desenhável, projetado e colocado para funcionar por uma 

arquitetura computacional antecipatória. 

Por consequência, existem alterações também no consenso sobre a espacialidade. Massimo Di 

Felice (2009, p. 289) propõe que “a passagem dos lugares aos fluxos gera reflexão sobre 

mudanças do sentido do lugar e sobre a característica tecnológica de novas espacialidades 

fazendo com que o território tome outras dimensões a partir das dinâmicas midiáticas do social 

                                                           
37 “É um sistema cujo estado atual é influenciado não tanto e não apenas por seu estado passado, mas sobretudo 

pelo espaço de possibilidades futuras” (ACCOTO, 2020, p.129). 
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que surgem com as formas tecno-comunicativas do habitar”. Ou seja, a digitalização dos 

espaços produz novas formas de interações entre sujeito e território, alterando constantemente 

a localidade e as práticas sociais e espaciais que se definem a partir de fluxos invisíveis. 

Tal evidência se torna um desafio para o aprimoramento da abordagem de design 

contextualizado no projeto que muitas das vezes não considera em suas restrições o fluxo 

contínuo gerado pela interação de diferentes entidades em tempo real. 

A partir da necessidade de se pensar projetos da complexidade, surge no referencial da pesquisa 

o ‘Metadesign’, que foi proposto na década de 1960 (VAN ONCK, 1965), e desde então é 

marcado pela intersecção dos conhecimentos entre a arte, o design e a tecnologia. Ou seja, é 

uma disciplina que busca por critérios projectuais que nas palavras de Vassão (2008) indica o 

processo que permite a localizar um espaço de possibilidades de projetos, articulado pela 

composição de entidades formais.  E ainda, de acordo com Alão (2015), 

se de fato não podemos controlar um sistema complexo, podemos gerar ações que o 

influenciem. [...] podemos tentar influenciar o sistema de modo a fazer com que se 

movimente de forma a, por exemplo, evitar catástrofes e produzir resultados 

desejados. (ALÃO, 2015, p.133) 

No entanto, o Metadesign propõe a criação do contexto e não do conteúdo, a partir de infra-

estruturas sociais e técnicas que componham o contexto de interação e permitam a coadaptação 

entre usuários e sistema para além do desenvolvimento original, constituindo um design de 

sistemas humanos (Vassão, 2008). 

Uma vez que não é possível para o designer conhecer totalmente todos os aspectos dos 

problemas no momento que está idealizando o projeto, é mais adequado projetar uma solução 

aberta que possa evoluir junto com o próprio problema, de acordo com Alão (2015). 

Desta forma, são necessárias ferramentas que capturem o que foram as práticas ocultas das 

inovações ao longo do tempo. Pois as questões sempre foram motivadoras de projetos, e o 

grande desafio desta realidade é a criação de meios para aproximar a relação entre humanos e 

não humanos. Possivelmente, é um momento para se reinventar as relações, considerando as 

diferentes opiniões e mudanças de percursos, características de processos não lineares e não 

controláveis em sua totalidade. 
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3.4- A perspectiva atópica na realização de projetos de design 

A sociedade do século XXI é habitada por uma complexa relação entre humanos, códigos, 

sensores e algoritmos que viabilizam redes de dados e consequentes informações (FERREIRA, 

2020). E nas últimas três décadas, as tecnologias digitais manipulam transformações 

qualitativas no espaço social transpondo materialidades e apresentando diversas possibilidades 

de interações no âmbito das informações, tecnologias e redes. Dessa forma, aproxima-se do 

campo da biologia, com foco em fluxo de informação, rede de atores e troca de informações 

para o equilíbrio do sistema que pode ser considerado orgânico. E nas palavras de Rossi e Moon 

(2021), a informação 

é qualquer organização de qualquer sistema. Um projeto, uma foto, um texto, um 

mapa, uma percepção, um afeto. Tudo se reporta, numa perspectiva sistêmica, à 

informação. Quando falamos em informação em rede, falamos que qualquer 

organização pode estar disponível para qualquer outro ponto da terra. Falar sobre 

projetos em rede significa falar que um mesmo projeto pode ser baixado e atualizado 

em qualquer lugar do planeta. (ROSSI E MOON, 2021, p.56) 

 

Deste modo, “a constante ambiência virtual em nossas vidas está modificando muitos códigos 

sociais que pertencem ao imaginário coletivo, influenciados por plataformas que foram 

projetadas, e não feitas ao acaso” (ROSSI e MOON, 2021, p.56). E o designer, nesta 

perspectiva, deve ser mais crítico, conforme exemplificado nas palavras de Ferreira:  

Elaborar esses sistemas é antecipar o que não pode ser planejado, criar uma estrutura 

na qual se pode esperar que aconteça o inesperado. O trabalho do designer não é o de 

executar a visão de uma pessoa, mas estabelecer as condições sob as quais podem 

ocorrer diálogos ricos e recompensadores (VINH, 2016 apud FERREIRA, 2020, p. 

4). 

Nesta lógica, o designer deve atuar como um dinamizador que permite o projeto se auto-

organizar. Pois, “os sistemas humanos passaram a ter aspectos dinâmicos não-lineares e 

consequentemente complexos, que só podem ser compreendidos por meio de uma análise 

sistêmica de contradições e tensões no espaço em que está situado, e não somente através de 

observação” (VIEIRA, 2015 apud ROSSI E MOON, 2021, p.56). E desta forma, pode criar 

sinergia e fluxo evolutivo, conforme perspectiva das culturas regenerativas, a partir de um olhar 

apurado para as interações entre os recursos envolvidos e o ambiente estabelecido por 

determinadas regras e condutas de valores.  

Como exemplo, há plataformas que são serviços ou produtos baseados em softwares que 

oferecem o princípio estrutural para o funcionamento das interações por meio de aplicativos e 

dispositivos. Ou seja, o papel desempenhado por essas arquiteturas é o de prover uma 
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infraestrutura aberta e participativa, bem como as regras de interação que viabilizam o encontro 

entre os participantes, facilitando a troca de bens, serviços ou qualquer valor social. 

(FERREIRA, 2020).    

Portanto, a intencionalidade do designer ficará distribuída entre os vários membros 

participantes da plataforma. Ao invés de expressar a visão de mundo do desenvolvedor, um 

projeto para a complexidade passa a expressar o desejo de todos os envolvidos em prol da 

alteração de uma realidade, de um contexto ou mesmo de um ambiente. 

Segundo Benjamin H. Bratton (2016), as plataformas possuem uma lógica própria que não 

podem ser reduzidas à lógica das tradicionais estruturas. Essa singularidade das plataformas 

reside na capacidade de padronizar e consolidar os termos de operação por meio de interações 

imprevisíveis. Ou seja, as plataformas oferecem uma arquitetura formada por sistemas abstratos 

de operação e provocam alguns processos e sistemas sociais ao se conformarem com ela 

(BRATTON, 2016).  

Contrariamente à concepção instrumentalista, as plataformas não funcionam como triviais 

ferramentas para interações online, mas são tecnologias performativas e orientadas a projetar o 

futuro (ACCOTO, 2017 apud FERREIRA, 2020). Ou seja, são softwares geradores que 

desenham as formas, dinâmicas, e regras de participação, conforme protocolos técnicos, 

discursivos e performativos. Isso ocorre por meio de critérios relativos com o foco nas 

interações a serem articuladas, na simplificação do acesso e participação, e na aplicação de 

filtros para aumentar o valor co-criado entre os participantes (ACCOTO, 2020). 

Di Felice (2017 e 2019), aproxima-se do campo da biologia, ao definir as plataformas digitais 

como ecologias comunicativas, ou espaços caracterizados por uma forma de comunicação 

reticular e interativa, assim como nos ecossistemas, em que se criam específicas condições de 

habitar, a partir da interação de entidades humanas e não-humanas (dados, territórios, natureza 

e diversos) em relações interdependentes. Assim, as entidades não-humanas assumem nestes 

espaços um posicionamento ativo, estabelecendo trocas e influências mútuas com os humanos.  

E neste contexto, a atividade social acontece no atopos (não-lugar) das redes, junto aos códigos, 

algoritmos e dados, expandindo-se para outros locais, porém mantendo a constante conexão. 

Para Castells, as redes são como nós interconectados, estruturas abertas capazes de expandir-se 

ilimitadamente, através do agregado de vários nós que conseguem se comunicar 

compartilhando dos mesmos códigos dentro da rede (DI FELICE, 2009).  
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A partir de então, a concepção da sociologia e comunicação não são satisfatórias para 

compreender e interpretar a complexidade advinda do uso de tecnologias digitais, de acordo 

com Di Felice. A questão é mencionada também em autores como Serres (1991), Latour (2012), 

Haraway (2016), Stengers (2018) e Krenak (2019 e 2020), o que torna importante buscar novas 

compreensões sobre a presença humana no planeta ou no ecossistema e o seu significado social 

em exercer a colaboração na perspectiva da complexidade. Além de esta introduzir formas de 

sociabilidade em rede e das práticas interativas de habitar, remete a profundas transformações 

que desafiam os padrões da urbanidade (DI FELICE, 2009). 

Portanto, a proposta de um projeto para a complexidade é de utilizar a ordem gerada pelas 

diferentes entidades interagentes e incluí-la no processo do projeto, de modo que o contexto de 

mudança esteja em constante atualização no tempo e espaço. Conforme esclarece Alão (2015), 

a única saída para os projetistas que enfrentam esse tipo de problema é tentar 

compreender como funcionam os sistemas complexos. Quais são os seus princípios, 

seus processos, os fenômenos que podem engendrar e as formas pelas quais atuam. 

Tão importante quanto isso é procurar ter um repertório de casos em que esses 

problemas são enfrentados [...]. Sem essa compreensão não há como continuar 

pensando a cidade, a web, ou qualquer outro cenário em que a complexidade esteja 

presente. (ALÃO, 2015, p.165) 

O entendimento da complexidade é uma importante condição da atualidade e deve ser articulada 

em projetos. No entanto, não é simples, pois estamos no início de muitas descobertas sobre o 

tema, o que exigirá tempo e maturidade para uma melhor articulação nestes desafios que 

envolvem a valorização da inteligência coletiva para facilitar diferentes articulações e fazer 

fluírem as necessidades (ALÃO, 2015). 

Dessa forma, o papel do designer está em traduzir e significar novas formas de relacionamentos 

entre entidades humanas e não humanas na condição das arquiteturas atópicas das plataformas 

digitais, em prol da cidadania digital. Conforme Di Felice (2019), esta passa também pela 

qualidade ecossistêmica, das interações que são constituídas pelos novos cidadãos (rios, 

florestas, clima, atmosfera, dados, info-víduos, humanóides, andróides, plantoides, etc.) que 

nelas podem se relacionar. E gerir essas ecologias complexas dependerá cada vez mais do 

diálogo de múltiplas inteligências (não apenas a humana), formando uma rede de redes de 

fluxos de informação (DI FELICE, 2009). 

Neste contexto, a proposição de distintas arquiteturas informativas apresenta também diferentes 

formas de habitar que podem facilitar práticas regenerativas. E de acordo com Di Felice (2012), 

a condição de habitação atópica “consiste no conjunto de redes de redes que passa a se 
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transformar a cada nova interação, definindo, assim, uma condição habitativa sempre diversa e 

que torna a arquitetura reticular o resultado das interações vivas de seus membros” (Centro 

Internacional Atopos, 2012). 

Por este ângulo, as infoarquiteturas não possuem formas fixas, nem natureza, nem “ciência de 

ser”. Pois são semelhantes às ecologias e às estruturas de organização dos sistemas vivos 

complexos. E o termo grego atopos fica então traduzido como “lugar indescritível”, “lugar 

estranho”, “improvável” e “fora do lugar”. Assim, a atopia não é um “não lugar”, e sim uma 

forma informativa digital-material e transorgânica, cujas características consistem nas 

tecnologias informativas digitais, nos ecossistemas informativos, nas redes ecológicas de 

biodiversidade e nos ecossistemas vivos que estão conectados através de sensores, circuitos 

informativos e redes digitais. Nesta perspectiva, o habitar atópico configura-se como a 

hibridação transitória e fluida de corpos, tecnologias, paisagens físicas, dados, fluxos 

informativos e dispositivos de conexão, tornando-se uma nova tipologia de ecossistema (DI 

FELICE, 2020). 

Assim, neste cenário atópico existem diferentes possibilidades para promover uma 

transformação cultural, conforme nas reflexões de Rossi e Moon (2021): 

Temos em nossas mãos o potencial para analisar tudo isso, virtualizar uma proposta 

de complexidade de problemáticas e propor formas de mirar linhas de fuga, 

finalidades nômades, para transmutar os processos sociais e estruturais e propor novos 

futuros, projetos que guiem as finalidades das produções humanas. Nós possuímos 

diversas máquinas em nosso armazém: manipulação de imagens, vídeos, construção 

de plataformas da informação, elaboração de objetos, capacidade projetiva e 

conceitual. O que estamos esperando? (ROSSI E MOON, 2021, p.64) 

Neste contexto, a relevância em investigar sobre a evidência dos valores regenerativos em 

tecnologia comunicativa digital que apoia projetos-redes. A seguir será exposta a metodologia 

inspiradora para complementar a construção do conhecimento com base em todos os conceitos 

trabalhados nesta dissertação. 

3.5 –Prática regenerativa: o processo de pesquisa em projeto redes digitais 

As transformações de linguagens, novas definições conceituais e até metodológicas são os 

novos desafios colocados para este mundo vivo e complexo.  E ainda, a mudança da lógica 

antropocêntrica diz respeito ao advento de uma nova concepção reticular entre a cultura 

ecológica, os humanos, os elementos ambientais e os tecno-informativos que passam a ser 

considerados em uma só natureza. Esta, que se articula em fluxo e interdependência, compondo 
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uma cultura reticular complexa com práticas e hábitos ecossistêmicos que necessitam de 

investigações sobre a sua razão conectiva (DI FELICE, 2012). No entanto, assumir a 

perspectiva ecológica pode significar o abandono do determinismo no percurso do estudo, visto 

que, a única totalidade aceitável seria o macrocosmo e não necessariamente o interesse 

específico ao limite de determinada completude. 

A partir deste contexto investigativo, seria pertinente retomar a seguinte questão: “Como 

práticas regenerativas se apresentam em tecnologia comunicativa digital que apoiam projetos-

redes? ” 

Para essa finalidade de pesquisa será realizada uma apropriação conceitual inspirada na 

perspectiva da cultura regenerativa, do design crítico e também na metodologia “Tipologia das 

dinâmicas atópicas de interações em rede para a sustentabilidade”, do grupo de pesquisa Atopos 

–USP. Esta tipologia descreve os tipos de dinâmicas de interação em rede com o território para 

a sustentabilidade. Isso se dá por meio de projetos-redes que devem ser compreendidos como 

um conjunto de interações entre tecnologias, indivíduos e territorialidades, não sendo apenas 

relações humanas. Segue a descrição da metodologia do grupo de pesquisa Atopos da USP: 

A tipologia é composta por cinco níveis e em cada um deles é relatada a intensidade 

de relação que a arquitetura informativa desenvolve com o território. O primeiro nível 

é chamado Interação Informativa – neste a interação articula-se somente através de 

simples trocas de informações entre diversos coletivos (redes, humanos e meio 

ambiente); o segundo é chamado de Interação Sustentável 1 – neste tipo de interação 

além de troca de informações, assiste-se à constituição das primeiras redes 

informativas entre os diversos coletivos; o terceiro é chamado de Interação 

Sustentável 2- neste tipo, a digitalização do território está ativada e os diversos 

coletivos, através dela, conseguem se expressar e interagir; o quarto chama-se 

Interação Sustentável 3- neste tipo, além da constituição de redes, encontramos a 

realização de projetos-redes específicos que se constituem como alternativa para as 

comunidades, isto é, como o compartilhamento de uma forma de criação e distribuição 

sustentável de recursos; e, finalmente, o quinto nível é chamado Interação Ecosófica 

– neste tipo assiste-se à constituição de redes de redes que se articulam como uma 

inteligência sustentável conectiva refletindo, criando, inovando, reunindo e 

difundindo conteúdos, práticas e ações para a sustentabilidade. 

Além desses, são analisados os níveis de interações com a arquitetura informativa 

através de uma escala: sem interatividade, com interatividade, com interatividade e 

com construção colaborativa de conteúdo. 

Sendo possível indicar o nível de interação e participação que a arquitetura 

informativa propõe aos coletivos (pessoas, tecnologias e territórios) e, também, os 

níveis de interatividade proposta por essa mesma arquitetura. E assim, o cruzamento 

dos diferentes níveis gera um indicador atópico de interações em redes (coletivos, 

TICs e territórios) para a sustentabilidade.  (DI FELICE et al, 2012, pág.187) 

 

 

A partir da estrutura metodológica apresentada para analisar projetos-redes no ambiente digital, 

é possível que outras naturezas de pesquisa nesta perspectiva tenham como base os processos 
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envolvidos para a criação de parâmetros referenciais que possam auxiliar em diferentes formas 

de observação e análise. Esta dinâmica metodológica irá contribuir para que seja possível gerar 

um quadro de premissas para observação e análise das práticas regenerativas em tecnologia 

comunicativa digital que apoiam projetos-redes. 

 

Abaixo o quadro referencial da metodologia “Tipologia das dinâmicas atópicas de interações 

em rede para a sustentabilidade” e a escala para o indicador atópico de interação: 

 

Tipo Característica Níveis de interação e 

participação com a 

arquitetura informativa 

Níveis de interatividade 

da arquitetura 

informativa (I) 

A 

Informativo 

 A interação contribui, 

através da arquitetura 

informativa, conectada a 

rede existentes, para a 

sensibilização e a 

divulgação das informações 

no território para as 

comunidades sobre o 

desenvolvimento 

sustentável, tutela e 

preservação do meio 

ambiente, desenvolvimento 

local etc. 

1-Interação com texto e 

imagens (estáticos) 

2-Interação multimidiática 

(vídeo, podcast, música, 

etc.) 

3- Interação em ambiente 

virtual de aprendizagem 

(AVA) 

1-Uso de  arquitetura 

informativa sem 

interatividade, fornece 

somente conteúdo pronto. 

2-Uso de arquitetura 

informativa que permite 

interatividade de (espaço 

para comentários, 

enquetes, fórum). 

3-Uso de arquitetura 

informativa com 

interatividade e com 

colaboração na 

construção de conteúdo. 

 

B 

Sustentável 1 

A interação promove a 

participação e o 

engajamento dos coletivos 

humanos e não- humanos 

através das redes digitais, 

pretendendo criar um 

projeto ou uma ação 

reticular numa determinada 

territorialidade que 

promovam o acesso a 

informações, noções sócio-

ambientais, maior nível de 

comunicação entre 

coletivos. 

 1-Impõe o projeto da Rede 

para a comunidade- 

território 

2-Apresenta o projeto e o 

propõe para a comunidade 

território 

3-Elabora o projeto em 

conjunto com a 

comunidade-território 

1-Uso de  arquitetura 

informativa sem 

interatividade, fornece 

somente conteúdo pronto. 

2-Uso de arquitetura 

informativa que permite 

interatividade de (espaço 

para comentários, 

enquetes, fórum). 

3-Uso de arquitetura 

informativa com 

interatividade e com 

colaboração na 

construção de conteúdo. 
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C 

Sustentável 2 

A digitalização dos territórios 

(metaterritorialidades) está já 

ativa e permite, através das 

redes informativas, a 

reapropriação, o 

monitoramento e o controle 

do território de forma 

ecologicamente sustentável 

por parte dos moradores, 

dando voz, também, aos 

membros não-humanos do 

território, no entanto ainda 

não se sustenta 

economicamente. 

1-Digitalização dos 

territórios 

(metaterritorislidades) é 

realizada por uma rede 

externa que faz uma consulta 

opinativa na comunidade 

2- Digitalização dos 

territórios é realizada por 

uma Rede externa e assimila 

os resultados da consulta 

feita na comunidade, 

permitindo a inserção e 

participação desta 

3- Digitalização dos 

territórios é colaborativa – 

entidade externa, 

comunidade e território 

dialogam para pensarem o 

projeto e criarem a Rede em 

conjunto com os elementos 

não-humanos 

1-Uso de  arquitetura 

informativa sem 

interatividade, fornece 

somente conteúdo pronto. 

2-Uso de arquitetura 

informativa que permite 

interatividade de (espaço 

para comentários, 

enquetes, fórum). 

3-Uso de arquitetura 

informativa com 

interatividade e com 

colaboração na 

construção de conteúdo. 

 

 

 

D 

Sustentável 3 

A digitalização do território 

(metaterritorialidade) 

apresenta-se como uma rede 

de redes e desenvolve 

projetos e ações 

socioeconômicas 

sustentáveis em benefício 

das comunidades e do meio 

ambiente. A rede está ativa 

e realiza projetos 

sustentáveis no território, 

alcançando inclusive a sua 

própria sustentabilidade 

econômica. 

1-Gestão dos projetos, 

ações e recursos é 

centralizada e patrocinada 

2-Gestão dos projetos, 

ações e recursos é 

cooperativa, patrocinada e 

sustentada também de 

outras formas, permitindo 

a ação conjunta 

3-Gestão dos projetos, 

ações e recursos é 

colaborativa e auto-

sustentável, possibilitando 

a elaboração conjunta da 

ação 

1-Uso de  arquitetura 

informativa sem 

interatividade, fornece 

somente conteúdo pronto. 

2-Uso de arquitetura 

informativa que permite 

interatividade de (espaço 

para comentários, enquetes, 

fórum). 

3-Uso de arquitetura 

informativa com 

interatividade e com 

colaboração na construção 

de conteúdo. 

 

 

E 

Ecosófico 

A digitalização dos 

territórios apresenta-se 

como um conjunto de 

1-A inteligência 

metaterritorial tem 

impacto local  

1-Uso de arquitetura 

informativa sem 
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metaterritorialidades 

inteligentes, uma rede de 

redes, que mantêm uma 

reflexão consciente sobre as 

dinâmicas reticulares, 

gerando novas práticas e 

conteúdos inovador, 

promovendo um novo 

social, reunindo humanos e 

não-humanos, e uma nova 

condição habitativa em 

interação fértil com a 

tecnologia e com o meio 

ambiente. O nível ecosófico 

realiza uma inteligência 

territorial colaborativa, 

expressão de um dinamismo 

entre diversos coletivos 

humanos e não-humanos. 

2- A inteligência 

metaterritorial tem 

impacto nacional 

3 A inteligência 

metaterritorial tem 

impacto internacional 

interatividade, fornece 

somente conteúdo pronto. 

2-Uso de arquitetura 

informativa que permite 

interatividade de (espaço 

para comentários, enquetes, 

fórum). 

3-Uso de arquitetura 

informativa com 

interatividade e com 

colaboração na construção 

de conteúdo. 

 

Quadro 1:Tipologia das dinâmicas atópicas de interações em rede para a sustentabilidade 

Fonte: Di Felice et al, 2012 

 

 

Modelo de Aplicação 

1º Caracterização da tecnologia comunicativa digital 

 

Uso da Escala de Avaliação 

Tipo Nível de interação Nível de interatividade 

A, B, C, D ou E  1, 2 ou 3 1, 2 ou 3 

Quadro 2:Escala para o indicador atópico de interação 

Fonte: Di Felice et al, 2012 

É possível considerar que a base metodológica do grupo Atopos-USP tem como processo a 

caracterização ampla do que é observado e posteriormente uma descrição de parâmetros para 

identificar  o tipo e o nível de interação (diálogo entre duas ou mais pessoas) e interatividade 

(capacidade de um sistema de comunicação possibilitar interação) em detalhes, não 

inviabilizando a possibilidade de a análise estar situada em mais de uma categoria. Essa 

proposta contribui para que um “novo fenômeno” seja observado, por meio de uma metodologia 

atualizada, que poderá evitar distorções na finalidade desta pesquisa (SANTOS, 1978). 

Portanto, a seguir será realizada uma descrição das categorias de consciência crítica para 

auxiliar na análise do objeto de pesquisa desta dissertação. 
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3.5.1- As categorias de consciência crítica para análise do objeto de pesquisa 

 

De acordo com (VIEIRA PINTO, 1960) a consciência crítica, tem por essência, identificar 

fatores e condições que a determinam. E neste sentido, a ação consciente de produzir a 

existência por meio dos atos humanos pode ser chamada de técnica. O que é diferente de 

tecnologia que são os aparatos humanos que corporificam a técnica para potencializar as ações 

de produzir a realidade. Assim, apresentar as categorias de consciência crítica para o contexto 

desta pesquisa pode resultar no aprimoramento da técnica para a produção de métodos e 

dispositivos coerente com a realidade em que vivemos. 

 

Nesta perspectiva, é relevante destacar que a concepção cibernética ou do comportamento do 

sistema a ser tratado é contextualizado no sistema sympoiético que evolui ao produzir 

interações com outros sistemas. Pois, a sympoesis envolve autopoesis em que o sistema é capaz 

de produzir a si próprio, porém, na condição de que este pode se relacionar com elementos 

externos e evoluir o seu desenvolvimento a partir de relações hibridas que orientam novos 

caminhos e até invenções. Isso pode ser exemplificado com o funcionamento do corpo humano 

que é um sistema sympoiético, ou seja, são diferentes sistemas em relação que compõem outros 

sistemas ao interagir com a cultura, o ambiente e os vários aparatos tecnológicos. Essa dinâmica 

proporciona condições para os humanos produzirem a sua própria existência a partir da 

capacidade de refletir e agir com o seu entorno.  

 

Nesta circunstância (VIEIRA PINTO 1960; 1969; 2005; 2008), alerta sobre a necessidade de 

nações exploradas desenvolverem a consciência de si em âmbito cultural, político, filosófico e 

evitar a exportação de ideologias de ambientes desconectado com a realidade vivenciada. Ou 

seja, compreender como protagonizar em prol do desenvolvimento nacional evitando a 

submissão cultural e com base na decolonialidade38 configurar novas formas de existir em 

condições diversas. Reflexões estas que contribuem para a prática regenerativa enquadrada 

nesta pesquisa. 

Diante dos fundamentos tratados o modelo de categorias apresenta-se no formato de um quadro 

conceitual que destaca o conceito de projeto-rede; a interatividade na tecnologia para a 

                                                           
38 Processo social, cultural, político e filosófico que busca pela melhoria das condições de existência dos povos 

dos países subdesenvolvidos. 
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regeneração; as inovações transformativas para a regeneração e também os valores 

regenerativos. E tem por finalidade orientar na interpretação de práticas regenerativas em 

projetos-redes digitais no próximo capítulo, com a apresentação da Plataforma Regeneração 

Global.  

 

 

INTERPRETAÇÃO DE PRÁTICAS REGENERATIVAS EM PROJETOS-REDE DIGITAIS 

Projeto-Rede com foco 

em regeneração 

Interatividade  na 

tecnologia para a 

regeneração 

Inovações 

transformativas para 

a regeneração 

Valores Regenerativos 

O projeto-rede é 

fundamentado na cultura 

ecológica que aprecia a 

complexidade (diversidade, 

organização, conectividade 

e comunicação) sendo um 

conjunto de interações entre 

os humanos, elementos 

ambientais e elementos 

tecnológicos em prol da 

criatividade global para 

contribuir com os 

fenômenos locais. 

A arquitetura informativa 

pode apresentar uma 

diversidade de conteúdos que 

fomentam a mudança cultural, 

porém, é desejável que 

permita a contribuição no 

espaço digital para o aumento 

da inteligência coletiva e da 

capacidade criativa para a 

regeneração. 

As inovações 

transformativas 

apresentadas estimulam a 

busca por conhecimentos 

profundos aumentando a 

inteligência, a criatividade 

e a consciência para a 

mudança cultural em 

âmbito local. 

A plataforma com o uso da 

inteligência coletiva contribui 

para a interconectividade, a 

diversidade, a resiliência e o 

aumentando da capacidade 

criativa para a regeneração 

sempre atenta aos princípios 

éticos. 

Quadro 3:Interpretação de práticas regenerativas em projeto-rede 

Fonte: Wanessa Dose Bittar, 2022 
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Capítulo 4 - Prática regenerativa em projeto rede-digital: implicações críticas e 

interpretação 

 

4.1- A influência ambiental na percepção crítica da globalização 

 

Nos últimos anos, houve um enfraquecimento da expressão “lugar” por consequência do 

movimento de globalização. Este fato gerou impactos com relação à interpretação da natureza, 

do conhecimento, da cultura e até da economia. Isso faz refletir sobre a importância da criação 

do “lugar” para a valorização da capacidade do patrimônio biológico em prol de uma evolução 

específica. 

 

Existem novas expressões, como desterritorialização, nomadismo, cidadania digital, que estão 

fazendo parte do repertório crítico de antropólogos, geógrafos e comunicólogos que estudam a 

cultura em uma dimensão crítica. Esse cenário contribui para tornar as pessoas mais conscientes 

de que os processos globais alteraram muito a dinâmica da cultura, do conhecimento, da 

natureza a partir do nosso modo de viver. 

Assim, fica os movimentos sociais mantendo uma forte referência ao lugar e defendendo a 

cultura ecológica e cultural para a elaboração de saídas alternativas com base no modelo de 

natureza do local e também das práticas de racionalidades culturais, ecológicas e econômicas 

derivadas do ambiente em questão. A problemática do lugar seria a pauta a ser considerada nos 

debates sobre o modelo de desenvolvimento. 

Neste sentido, os espaços de debates sobre desenvolvimento, globalização e ecologia política, 

geram esperança para a retomada da defesa do lugar, para assim idealizar o mundo a partir de 

uma prática fundamentada no local. Pois os lugares são criações históricas que influenciam na 

configuração da experiência por meio da identidade e até dos poderes instituídos. Neste âmbito, 

o desaparecimento do lugar está notoriamente submetido à invisibilidade dos modelos 

culturalmente específicos da natureza e da construção dos ecossistemas (ESCOBAR, 2005).  

Diante de tal constatação, estudiosos da antropologia, geografia e ecologia tentam expor em 

seus trabalhos as diferentes comunidades rurais do Terceiro Milênio que manipulam a natureza 

com diversas práticas bem diferentes da forma dominante. Então, contribui-se para a conclusão 

de que o lugar influencia nas definições dos conceitos de natureza, de cultura e da própria 

sociedade, fato este que foi omitido na defesa da expressão “lugar” e principalmente em debates 
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sobre o impacto da tecnologia digital neles. Por conseguinte, tem-se que o lugar não é puro em 

conhecimento e nem livre de dominação, ou muitas das vezes relações de poder, sendo 

necessário investigar sobre a identidade, relações sociais, as fronteiras e até o impacto da 

tecnologia digital em âmbito local. 

Diante de tal contexto, segundo Leff (2009), a sustentabilidade deve se basear nas propriedades 

estruturais e funcionais de diferentes ecossistemas, qualquer padrão de produção alternativa 

alinhada a isso deve incluir as condições culturais e tecnológicas nas quais os atores locais se 

relacionam com a natureza. Assim, destaca-se a importância dos movimentos sociais, que 

defendem questões ambientais por meio de um despertar para produções alternativas 

(ESCOBAR, 2005). Ou seja, dar importância para o lugar, a natureza e os saberes locais, em 

oposição às tendências de colonização do espaço. O capitalismo e até a própria modernidade 

são formas de motivar para a crítica dos modelos analíticos mediados por culturas globais. 

Neste sentido, Escobar (2005) questiona sobre o papel dos atores sociais: 

 
Que papel terão que desempenhar os distintos atores sociais – incluindo as novas e 

velhas tecnologias–, de maneira a criar redes sobre as quais as múltiplas formas do 

local possam depender em seu enfrentamento com as múltiplas manifestações do 

global? (ESCOBAR, 2005, p.81-82) 

 

Portanto, a descoberta de alternativas articuladas às questões culturais, ecológicas e econômicas 

estimula novos fundamentos para a existência. Estes que podem originar-se de questionamentos 

que aumentam a criatividade e também a esperança para agir, principalmente em prol do 

Terceiro Mundo39 ou dos países em desenvolvimento. 

 

4.1.1- Sustentabilidade: discurso hegemônico de poder 

 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), uma nova geopolítica global foi estabelecida aos 

países, e por um processo de união, construíram uma política ambiental internacional. Assim, 

em 1972, na cidade de Estocolmo na Suécia, foi sediada a Conferência das Nações Unidas para 

debater o Meio Ambiente Humano, sendo o primeiro marco global a tratar a temática em prol 

da busca por novos comportamentos da humanidade. 

                                                           
39 A origem do nome está na ideia do demógrafo francês Alfred Sauvy, que propunha um Terceiro Mundo, 

inspirado no Terceiro Estado, usado na revolução francesa. O termo Terceiro Mundo foi oficialmente adotado pela 

primeira vez durante a reunião de países asiáticos e africanos, em abril de 1955, na Conferência de Bandung, em 

Java, na Indonésia. Ele definia os países que se pretendiam não-alinhados às duas superpotências da época: EUA 

e URSS (Valor Econômico - Internacional, 2010). Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/461185/noticia.htm?sequence=1 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/461185/noticia.htm?sequence=1
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Em 1982, na cidade de Nairóbi - Quênia, foi realizado o encontro da Comissão Mundial sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tinha por objetivo realizar uma análise sobre os 

avanços conquistados relativos ao evento anterior. E, naquele momento, foi acordado que seria 

produzido um documento, que surgiu em 1987, com o nome de “Relatório Brundtland”, ou 

“Nosso Futuro Comum”, quando foi colocado, pela primeira vez, o termo Desenvolvimento 

Sustentável, sobre o qual ainda não existe unanimidade conceitual. Foi escrito no documento 

que este teria o objetivo de “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades”. 

Consequentemente, é uma visão voltada para a espécie humana, porém, preocupa com o 

equilíbrio da vida na Terra despertando a consciência para preservação e recuperação de 

recursos existentes. 

 

Para Torres (2017), a terminologia mais adequada é “sociedade sustentável”, visto que opera 

de maneira multidimensional, ou seja, deve buscar vários elementos, não apenas a questão 

econômica, dando visibilidade para temáticas transcendentais, como, por exemplo, a dimensão 

espiritual. Conforme Ferreira (2012), o percurso do Desenvolvimento Sustentável não é algo 

estático, sempre está em transformação, buscando harmonizar suas dimensões (espacial, 

ambiental, econômica, social, cultural e institucional), vislumbrando a promoção integral da 

humanidade, a cidadania plena e a equidade social, a paz e a segurança, um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras. 

Porém, essa teoria sobre o Desenvolvimento Sustentável foi formulada por cientistas de países 

desenvolvidos, como Alemanha, Holanda, Japão, Noruega e Suécia, quando buscaram pela 

internacionalização de uma política ambiental visando uma questão de governança (TORRES, 

2017).  

 

Diante dessa constatação, a sustentabilidade pode ser pensada como um projeto 

desenvolvimentista dentro do capital, onde o saber é poder e o conhecimento científico é o 

único caminho para a verdade. Neste contexto, apropriou-se da base teórica conceitual do 

Ecodesenvolvimento para ecologizar a economia e humanizar o capitalismo. Ao longo das 

Conferências da ONU, segundo Torres (2017), a percepção do meio ambiente ganhou novas 

versões, fazendo hegemonizar a ideia do termo sustentabilidade o tornando “tendência” do 

capital. 
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No Brasil, na década de 1980, foi publicada uma Lei Federal nº 6.803/1980, que ordena a 

Avaliação do Impacto Ambiental para fins industriais. Tal lei foi implantada devido a 

exigências dos órgãos internacionais de crédito (Batista, 2017). Neste sentido, segundo Torres 

(2017), é uma estratégia do capital que para ter acesso a empréstimos deveria apresentar 

preocupações com o meio ambiente, mas conciliando com o crescimento econômico, assim 

oficializando a sustentabilidade do meio ambiente. 

 

E ainda no plano político brasileiro, através da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, 

diz que: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Tal 

conduta não é do conhecimento geral da nação, visto que a cultura política, economia 

materializada neste espaço, não colabora para a perspectiva assinalada neste artigo. 

 

Outro fato importante, que legitima a sustentabilidade, é a Agenda 21, documento que divulga 

informações e experiências para apoiar a política internacional ambiental que, em resumo, 

buscava praticar duas diretrizes: a redução das diferenças em matérias de dados, e melhoria da 

disponibilidade da informação (CNUMAD, 1995). O documento, no item 40.8, ensina que os 

países “devem realizar inventários de dados ambientais, de recursos e de desenvolvimento, 

baseando em prioridades nacionais/ globais” (CNUMAD, 1995), e que esses dados devem ser 

inseridos no Sistema das Nações Unidas. Portanto, a divulgação de dados sobre os recursos 

naturais e respectivos valor econômico no contexto dos países subdesenvolvidos precisa ser 

ponderada neste cenário. 

 

Em suma, a sustentabilidade se concretiza em um meio de poder e também de interesses 

financeiros. É uma expressão pouco discutida em suas minúcias e facilmente manipulada para 

divulgação em massa. Neste sentido, é preciso tratar o assunto com um maior teor crítico e 

também repensar a forma de usar do termo. Pois, o que está em questão é a manutenção de um 

sistema prejudicial à continuidade da vida. 

 

4.1.2- A realidade do Terceiro Mundo 

 

A reprodução do pensamento hegemônico de um mundo dividido entre desenvolvido e 

subdesenvolvido tem influenciado em conhecimentos, conceitos e até políticas de governança, 
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que acabam afetando o autoconhecimento das nações. Como visto no exemplo relativo ao 

paradigma do Desenvolvimento Sustentável, essa é uma ideia elaborada por países 

desenvolvidos e não novas repúblicas, sendo uma percepção do meio ambiente espalhada na 

cultura desses países e uma proposta idealizada por um pequeno grupo que representa todos os 

países. 

 

Assim, a partir de uma política sistematizada pelos países do hemisfério norte, o meio ambiente 

passou a ser uma preocupação em nível global em 1972. E por consequência de a “nova” 

percepção sobre o meio ambiente ter sido institucionalizada pela ONU40, começaram a ocorrer 

Conferências nos países subdesenvolvidos, para o compartilhamento das informações 

referentes aos recursos naturais. Porém, marginalizando a diversidade cultural dos países em 

desenvolvimento, não despertando para a importância que tem a cultura local na relação com o 

meio ambiente. 

 

Neste sentido, as diferentes dimensões (social, ambiental, econômica e cultural) devem ser 

consideradas no processo do desenvolvimento, priorizando a qualidade de vida nos diversos 

locais. Considerando que, saber é poder (TORRES, 2017), emerge dos países 

subdesenvolvidos, o alerta para a pouca importância dos conhecimentos locais em detrimento 

dos conhecimentos operados no sistema saber-poder. 

 

Segundo Chang (2014), a preocupação é que as boas práticas sugeridas pelos países 

desenvolvidos, se adotadas pelos países do Hemisfério Sul, estes nunca alcançariam um 

patamar de desenvolvimento. Como exemplo, tem-se o extrativismo, que, na prática, tem 

priorizado o bem-estar do norte global, modalidade esta que está vigente na proposta de 

desenvolvimento dos diferentes governos. Estes pouco investem em inovação tecnológica, 

confundem aumento de consumo com qualidade de vida, e ainda desconsideram os custos com 

as questões sociais. 

 

Portanto, é necessário romper com padrões, buscar novas alternativas, incentivar o 

“decrescimento do extrativismo”, aumentando o investimento na integração do capital 

ambiental com os cidadãos de um lugar específico. Pois, quanto mais cívica a região, mais 

                                                           
40 Organização das Nações Unidas 
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articulada e competente é a governança, que pode propiciar o aumento da qualidade de vida 

naquele local. Nesta perspectiva do bem-viver, Torres (2017) apresenta que 

 

é necessário ter uma racionalidade ambiental, uma reapropriação da natureza, 

integrando condições ecológicas de sustentabilidade e significados de natureza 

levando em consideração a cultura dos povos campesinos e indígenas, assim 

desconstruindo a racionalidade econômica vigente, orientada por uma lógica 

ecosocialista democrática sustentável, uma “sociedade sustentável” (TORRES, 2017). 

 

Logo, é preciso redefinir o significado das práticas de produção de valores e imaginar 

alternativas ao desenvolvimento, do local para o global. Assim, conceder visibilidade a estas 

alternativas, por meio de políticas públicas e da própria participação da sociedade, para 

estimular tomadas de decisões, para diversificar a economia, e proporcionar protagonismo à 

comunidade e ao meio ambiente. E neste contexto de pensar mudanças, é que destaco a 

importância da escolha do caso a ser estudado. 

 

 A seguir será apresentado e interpretada a prática de um Portal colaborativo de soluções 

sustentáveis com base no quadro conceitual constituído nesta pesquisa de investigação 

regenerativa em tecnologia comunicativa para projetos-rede digitais. 

 

4.2- Portal colaborativo de soluções sustentáveis 

 

 
Imagem 2: Instituto Regeneração Global – página principal 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/home#googtrans(pt) 

 

https://www.regeneracaoglobal.com/home#googtrans(pt)
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O caso de estudo tem como co-fundador Fabiano De Paula Porto41 e amigos que idealizaram o 

Instituto Regeneração Global42. Trata-se de uma organização social sem fins lucrativos 

regulamentada em 11 de Maio de 2018, que fica situada em São José dos Campos, interior do 

Estado de São Paulo. 

O propósito de existência do Instituto Regeneração Global, segundo o site é: 

Ser referência global na organização, divulgação e fomento a soluções sustentáveis e 

regenerativas que contribuam para a melhoria da sociedade e meio ambiente. 

Produzindo ações para promover iniciativas que contribuem para o desenvolvimento 

regenerativo da sociedade por meio de práticas e projetos que facilitam a organização, 

divulgação e concretização de soluções de impacto social e ambiental. Priorizando 

valores como o respeito, o entusiasmo, a criatividade, a responsabilidade e a 

coletividade. 

A iniciativa se configura em um Portal Colaborativo de Soluções Sustentáveis com abordagem 

policêntrica43, e que tem por objetivo reunir pessoas que poderão contribuir com a resiliência e 

consequente regeneração de nosso planeta. Através da mobilização para o registro de soluções 

no portal, que podem ser desenvolvidas por indivíduos, pesquisadores, empresas, instituições, 

cooperativas, órgãos públicos, centros de pesquisa e por todas as entidades que possuem 

propostas de produtos e serviços que contribuem para este movimento. São elas destacadas no 

site: Worldview Impact Foundation; HackTown srs; Founder Institute; uGlobally; Instituto de 

Desenvolvimento Regenerativo; Collective Evolution; CVV- como vai você? Grupo Curare de 

permacultura e World Permaculture Association.  

Dentre as ações colaborativas, a principal é a constituição da primeira biblioteca global de 

soluções sustentáveis, que já conta com mais de 800 contribuições em 14 idiomas, para 

favorecer a agenda de desenvolvimento regenerativo global e fortalecer as iniciativas já 

existentes em prol da qualidade de nossas vidas. Somado a isso, o coletivo propõe auxiliar essas 

soluções através de ações virtuais, como compartilhamento de documentos no google docs, 

radar global em tempo real com informações diversificadas sobre o meio ambiente, encontros 

que geram espaços de inteligência coletiva para a formação de um Rede Global e consequente 

aceleração de projetos com mentorias, captação de recursos e divulgação das soluções por meio 

                                                           
41 Jornalista, especialista em Gestão de Comunicação em Mídias Digitais e Gestão de Negócios pela Fundação 

Dom Cabral. Diretor da agência digital TTB Marketing e Mentor de Startups de Impacto pela Founder Institute. 

Palestrante em Inovação, sustentabilidade e marketing. 
42 https://www.youtube.com/watch?v=UpH7hIr_goM 
43 É o estímulo a esforços experimentais em vários níveis que podem resultar em desenvolvimento de métodos, 

avaliações e benefícios estratégicos em determinado tipo de ecossistema.  
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de um programa de entrevista chamado Conexão Inovativa44, e também a iniciativa de um Talk 

– IRG que são eventos divulgados no canal do Instituto via Youtube. Portanto, o Instituto de 

Regeneração Global tem como principais projetos a consolidação da Wikisolution, que é a 

biblioteca global de soluções sustentáveis e regenerativas com acesso em 14 idiomas e divisão 

em 8 áreas essenciais45 totalizando 24 categorias para facilitar a pesquisa no espaço; a formação 

de Rede Global com o auxílio de embaixadores locais e integração com portais, movimentos e 

instituições e por fim a aceleração de projetos para o apoio a soluções identificadas na 

Wikisolution. 

De acordo com a estrutura do portal apresentada, todos podem contribuir compartilhando, 

divulgando, cadastrando soluções, eventos relacionados ao tema, movimentos, participando de 

grupos no whatsapp conforme a categoria de soluções, encontros virtuais e ainda desenvolver 

atividades voluntárias para o funcionamento do Instituto, ou até mesmo contribuir com doações 

em dinheiro para financiar as ações e funcionamento da iniciativa. Ainda há aqueles que 

cadastram suas soluções e após curadoria do portal publicam um mini-site contendo 

informações do tipo nome, e-mail, contato, links de mídias sociais, site, galeria de fotos, 

memorial descritivo, vídeo e localização para facilitar o fomento da iniciativa através de rede 

de contatos. 

Atualmente, o Instituto Regeneração Global é uma organização certificada internacionalmente 

em Boas Práticas de Gestão e Transparência pelo Comitê Internacional de Monitoramento de 

ONGS46, com sede na Suíça, em Zurique. E tem como característica forte a transparência que 

pode ser visualizada através dos contatos acessíveis dos envolvidos com o Instituto no portal, 

de um espaço de prestação de contas e transparência47 tutorial de cadastro48 e guia49 de 

orientação para o melhor uso das oportunidades que a iniciativa proporciona.  

Portanto, segundo Fabiano Porto, a razão de existência do Instituto Regeneração Global é 

marcada para dar apoio, oportunidade, dar voz, para pessoas, empresas, instituições que estão 

                                                           
44 https://www.youtube.com/watch?v=_YNW4lwQGXQ&list=PLJPzkLGWfQ9vZgMNi0M89L_dW7x5ASqYZ 
45Energia (Produção, Transmissão, Armazenamento); Alimentação (Agricultura, Compostagem, Conservação); 

Água( Tratamento, Estocagem, Extração); Moradia  (Arquitetura; Construção; Materiais); Transporte (Coletivo; 

Individual; Cargas); Medicina (Prevenção, Diagnóstico, Tratamento) e Consciência (Autoconhecimento, Virtude 

e Valores, Compreensão do Mundo) 
46 https://www.phomenta.com.br/o-que-e-o-icfo-conheca-o-comite-internacional-de-monitoramento-de-ong 
47 https://www.regeneracaoglobal.com/noticia/transparencia#googtrans(pt) 
48 http://bit.ly/IRG-Tutorial 
49 http://bit.ly/Guia-IRG 



86 
 

se dedicando à pauta da regeneração. Dessa forma, é possível que a iniciativa se transforme em 

um grande centro de esperança que fomenta o equilíbrio em nossa sociedade através do estímulo 

a criação de um novo mundo por meio do empreendedorismo social. 

A seguir serão apresentados os quadros conceituais, com base na pesquisa teórica, para orientar 

a interpretação de detalhes na Plataforma Regeneração Global: 

4.2.1-Projeto-rede com foco em regeneração 

 

O projeto-rede é fundamentado na cultura ecológica que aprecia a complexidade (diversidade, organização, 

conectividade e comunicação) sendo um conjunto de interações entre os humanos, elementos ambientais e 

elementos tecnológicos em prol da criatividade global para contribuir com os fenômenos locais. 

 

Plataforma de Regeneração Global: conectividade, diversidade, organização e comunicação 

 
Imagem 3:Instituto Regeneração Global – Menu do site 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/home#googtrans(pt) 
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Conectividade 

 

 
Imagem 4: Instituto Regeneração Global – Biblioteca de soluções 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/encontrar-solucoes 

 

A conectividade está presente através de uma equipe multidisciplinar como organizadora do 

Instituto de Regeneração Global e também por meio da constituição de rede de pessoas com 

diferentes interesses como: de pesquisa, de representação das soluções, de emprego, dispostas 

a criarem ou buscarem soluções em prol da resiliência e consequente regeneração do planeta. 

E ainda existem outros projetos próprios como o jogo de tabuleiro para o trabalho de 

conscientização sobre sustentabilidade e regeneração em escolas, empresas, setor público, o 

lançamento de uma certificação de empresa regenerativa iniciando pelo segmento de alimentos. 

E de acordo com Fabiano Porto, em entrevista para o programa web “Cidadania Sustentável50”, 

no futuro a proposta é tornar o espaço uma plataforma colaborativa de empreendedorismo social 

com vários modelos de negócios disponíveis para que pessoas possam investir e se tornarem 

embaixadoras da regeneração. 

 

 

 

 

                                                           
50 https://www.youtube.com/watch?v=bgEtK2j1zKE 
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 Diversidade 

 
Imagem 5: Instituto Regeneração Global – Cadastro de soluções 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/cadastro-de-solucoes#googtrans(pt) 

 

O registro de soluções no portal pode ser realizado por indivíduos, pesquisadores, empresas, 

instituições, cooperativas, órgãos públicos, centros de pesquisa e por todas as entidades como 

Worldview Impact Foundation; HackTown srs; Founder Institute; uGlobally; Instituto de 

Desenvolvimento Regenerativo; Collective Evolution; CVV- como vai você?; Grupo Curare de 

permacultura e World Permaculture Association, que possuem propostas de produtos ou 

serviços que contribuam para este movimento. 

Organização e Comunicação 

 

 
Imagem 6:Instituto Regeneração Global – Atividades 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/eventos-e-encontros 
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Todos os recursos expostos como informações são divulgados através do fomento de ações 

como eventos, entrevistas e até projetos específicos realizados pelo Instituto Regeneração 

Global. 

 

 
Imagem 7: Instituto Regeneração Global – Como apoiar a iniciativa 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/noticia/seja-um-regenerador#googtrans(pt) 

 

 

 

 
Imagem 8: Instituto Regeneração Global – Guia de sobrevivência 

Fonte: http://bit.ly/GUIA-IRG 

 

A organização é dada por meio de tutoriais que apresentam os princípios do espaço e a melhor 

forma de interação, divulgação e também as prestações de contas sobre ações e projetos são 

realizadas com muita transparência através de divulgação no referido espaço digital. Além de 

todos os envolvidos estarem acessíveis para contato na página principal da plataforma. 
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Imagem 9:  Instituto Regeneração Global – Espaço de transparência 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/noticia/transparencia#googtrans(pt) 

 

 

O espaço transparência na plataforma apresenta de forma ética a gestão do conhecimento e 

justifica também a certificação internacionalmente em Boas Práticas de Gestão e Transparência 

pelo Comitê Internacional de Monitoramento de ONGS, situado em Zurique, na Suíça. 

 

4.2.2- Interatividade na tecnologia para a regeneração 

 

A arquitetura informativa pode apresentar uma diversidade de conteúdos que fomentam a mudança cultural, 

porém, é desejável que permita a contribuição no espaço digital para o aumento da inteligência coletiva e da 

capacidade criativa para a regeneração. 

 

Plataforma de Regeneração Global: inteligência coletiva 

 
Imagem 10: Instituto Regeneração Global – Espaços de interação 
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Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/noticia/seja-um-regenerador#googtrans(pt) 

 

São diversas as possibilidades de contribuições na plataforma: a tecnologia permite acesso a 

compartilhamentos de conteúdos em drive, divulgação de estudos, cadastros de soluções, 

interação em grupos específicos de Whatsapp e até encontros virtuais através da ferramenta 

Zoom. 

Em termos do funcionamento do Instituto, as atividades são voluntárias e as pessoas ainda 

podem contribuir com doações de recursos financeiros para manutenção dos projetos. 

 

 
Imagem 11: Instituto Regeneração Global – Divulgação das soluções 

Fonte: https://www.regeneracaoglobal.com/noticia/seja-um-regenerador#googtrans(pt) 

 

E o cadastro de soluções na plataforma gera um mini-site com informações básicas para facilitar 

conexões entre instituições, empreendedores e diferentes partes interessadas na proposta. 

 

4.2.3-Inovações transformativas para regeneração 

 

As inovações transformativas apresentadas estimulam a busca por conhecimentos profundos aumentando a 

inteligência, a criatividade e a consciência para a mudança cultural de âmbito local para o global . 
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Plataforma de Regeneração Global: consciência e criatividade 

 
Imagem 12: Instituto Regeneração Global – Estudos e pesquisas 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1XfSxIM8uXubWSy3Kx9M5UyKfqgCMnnV_/view 

Dentre suas ações de inovação transformativa que priorizam a inteligência, a criatividade e a 

consciência estão: a consolidação da Wikisolution; a formação de Rede Global e também a 

iniciativa de aceleração de projetos.  

4.2.4- Valores Regenerativos 

 

A plataforma com o uso da inteligência coletiva contribui para a interconectividade, a diversidade, a 

resiliência e o aumentando da capacidade criativa para a regeneração sempre atenta aos princípios éticos. 

 

Os valores regenerativos destacados são: o respeito; o entusiasmo; a criatividade; a 

responsabilidade e a coletividade, que estão traduzidos nas ações que contribuem para a 

interconectividade (transparência, tutoriais); a diversidade (criação de evento e grupos) e a 

resiliência (participação de embaixadores locais, integração de diferentes movimentos pela 

regeneração, programa de aceleração de projetos e a biblioteca de soluções regenerativas).  

Mediante a observação dos valores regenerativos na plataforma foi possível verificar uma 

tendência para a decoloniedade quando apresenta o incentivo para integração de embaixadores 

locais e também de diferentes movimentos em prol de um desenvolvimento territorial 

regenerativo e integrado com as questões globais. 
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Conforme apresentado no quadro de resumo a seguir: 

 

AÇÕES REALIZADAS NA PLATAFORMA 

 

Projeto-Rede com foco 

em regeneração 

Interatividade  na 

tecnologia para a 

regeneração 

Inovações 

transformativas para 

a regeneração 

Valores Regenerativos 

- Reunir pessoas para 

agir em prol do 

fortalecimento de 

soluções sustentáveis 

através da formação de 

uma biblioteca global - 

Wikisolution. 

- Acessibilidade às 

pessoas envolvidas com 

o Instituto Regeneração 

Global 

-Fomento de eventos, 

entrevistas e projetos 

-Divulgação de tutoriais 

sobre a iniciativa. 

- Prestação de contas 

transparente 

-Certificação 

internacional em Boas 

Práticas de Gestão e 

Transparência pelo 

Comitê Internacional de 

Monitoramento de 

ONGS. 

- A tecnologia permite 

compartilhar conteúdo, 

divulgar o portal, cadastrar 

soluções, eventos, 

movimentos, participar de 

grupos específicos de 

soluções no whatsapp, 

divulgar estudos no google 

drive, encontros virtuais 

pela plataforma Zoom, 

participação em atividades 

voluntárias, doações de 

recursos financeiros e 

ainda a constituição de um 

mini-site para cada solução 

inscrita. 

-Consolidação da 

Wikisolution ou 

biblioteca global de 

soluções sustentáveis 

-Formação de Rede 

Global 

-Aceleração de 

Projetos 

- Respeito que é traduzido 

no espaço de transparência 

e também no tutorial de 

explicação de 

funcionamento da 

plataforma. 

-Entusiasmo que é 

traduzido nas informações, 

eventos e constituição de 

grupos. 

-Criatividade que é 

traduzida em programa de 

aceleração de projetos;  

amplo acesso a material de 

referências; constituição de 

grupo de Whatsapp para 

dialogar sobre assuntos 

específicos de cada 

categoria. 

-Responsabilidade que é 

traduzida pelo estímulo da 

autonomia e liberdade de 

criação de redes dentro da 

rede, integração de 

embaixadores locais e 

movimentos diversos pela 

regeneração. 

-Coletividade que é 

traduzida pela própria 
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constituição do Portal 

Regeneração Global que 

nasce com a marca da 

diversidade e do 

compartilhamento com 

responsabilidade. 

Quadro 4: Resumo de interpretação da Plataforma de Regeneração Global 

Fonte: Wanessa Dose Bittar, 2022 

 

A partir desta aplicação teórica, na Plataforma de Regeneração Global, foi possível identificar 

que a cultura ecológica em projetos-rede digitais está traduzida em ações com critérios 

abrangentes e inclusivos que são criadas em prol de um processo de evolução da coletividade. 

O que visa condições propícias para a vida e que são denominadas como práticas regenerativas. 

E neste contexto, comparando a tipologia sugerida por Di Felice (2012), é possível que as 

características apresentadas estejam em diálogo com o nível ecosófico da metodologia 

Tipologia das Dinâmicas Atópicas de Interações em Rede para a Sustentabilidade. Este que 

potencializa um novo comportamento com a tecnologia e com o meio ambiente promovendo a 

inteligência para a colaboração, diversidade e consequente simbiose dos diferentes sistemas em 

relação no espaço da plataforma.  
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Considerações Finais 

 

A vida é um processo que torna-se  

(Maturana e Varela) 

 

O desafio pela regeneração requer uma transição cultural que vise a diversidade a partir da 

conexão entre pessoas, coisas e lugares, estimulando uma cultura de cooperação para a 

preservação da integridade da natureza e o bem-estar através de trocas relacionais e conscientes 

sobre a realidade. 

É importante ter espaço regulatório para as questões ambientais, mas, o problema permanece 

quando não há mudança de direção para a transformação da própria cultura. E somente corrigir 

o que está errado talvez não sejam soluções suficientes. É preciso pensar em uma narrativa 

cultural que contemple a reintegração da humanidade com a natureza. Logo, a criatividade 

influenciada pelo ambiente, pode resultar em produções culturais que incluem a diversidade e 

reduz a fragilidade da existência através da mobilização social e compartilhamento de sonhos 

e valores sinergéticos e interligados. 

Nesta pesquisa de investigação regenerativa ficou perceptível que novas concepções de mundo 

surgem na contemporaneidade influenciados pelo avanço das técnicas e, por consequência, 

novas formas de entender e interpretar o ser humano. Atualmente, o corpo está inserido no 

contexto de virtualização, o que o torna híbrido, digitalizado e imerso em ciberespaços que 

ativam uma nova dimensão antropológica relativa aos humanos e à sua relação com o espaço 

onde encontram-se imersos. 

 

Assim, a evolução da técnica aumenta a ação do homem, de modo a ampliar os conhecimentos 

e o surgimento de alternativas para a realidade. E neste contexto ultrapassa a capacidade de os 

atos humanos serem assimilados somente com a experiência pessoal, pois, a frequência de 

realidades artificiais são cada vez mais mediadas por aparelhos complexos. Portanto, a essência 

da atividade criadora é exteriorizada na técnica, o que faz existir uma nova realidade, um novo 

sentido e também forma de expressão humana. 

 

Porém, não é linear, e nem possui uma única direção a relação entre a ferramenta e o humano, 

como afirma a sabedoria grega: “A mesma casa que edificamos é a casa que nos edifica”. 

Assim, as escolhas humanas são decisivas para prosperar ou retroceder por meio da simbiose 
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entre diferentes sistemas.  Reflexão esta que se mostrou presente na ação de interpretação da 

prática regenerativa nesta dissertação. 

 

Foi possível observar a partir deste restrito universo (plataforma) que as ações para as práticas 

regenerativas se estendem ao interesse de elaborar, colocar em prática e manter projetos-redes 

capazes de desenvolver condições colaborativas e conectivas nas redes digitais de 

comunicação, através da concepção ecossistêmica com tendência decolonial ao integrar em seus 

valores a resiliência que gera respeito ao local e seus movimentos. 

Nesta perspectiva, as atividades para práticas regenerativas tornam-se permeáveis e mais 

orientadas para o desenvolvimento coletivo inteligente e consciente, em prol de interações com 

os fluxos informativos do espaço que é possível de habitar. De modo geral, para conclusão desta 

pesquisa, as considerações são identificadas por duas dimensões: uma teórica e uma empírico-

aplicativa (DI FELICE et al., 2012). 

Do ponto de vista teórico, a pesquisa permitiu identificar pensamentos que orientam sobre a 

sustentabilidade com ênfase em cultura regenerativa e que podem ser tratados em contexto de 

projetos no diálogo com a tecnologia. 

Teoricamente a cultura regenerativa apresenta que a crise ambiental é o resultado de uma 

humanidade que decide por equilibrar o problema sem criar novas condições de existência. 

Porém, o nosso papel é buscar cada vez mais conhecimento profundo de modo a aumentar a 

nossa inteligência e criatividade orientada para uma evolução que prioriza a resiliência cultural 

e ecológica. Ainda considerando que algoritmos, databases, inteligências artificiais, florestas, 

clima também passam a compor o social nesta rede complexa. Desta forma, a mudança 

planetária pode ocorrer com a criação de novas linguagens que conectam diferentes 

inteligências e nos permite passar do “ser” para “com-ser”. O que gera a necessidade de elaborar 

ferramentas para trabalhar com a complexidade e impulsionar a inteligência coletiva em prol 

das transformações necessárias em nosso tempo. 

Do ponto de vista empírico-aplicativo, a partir da teoria, foi produzido um quadro conceitual 

definindo pontos principais a serem observados em uma tecnologia que apoia projetos-redes 

para gerar práticas regenerativas. E a partir destes conceitos balizadores criados para a 

metodologia, foi possível identificar ações no espaço do projeto-rede que afirma a cultura 

ecológica e aponta possibilidades para futuros projetos em cenários imprevisíveis, ou seja, que 

estão em sintonia com os sistemas vivos.  
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Neste contexto, algumas recomendações conceituais elaboradas nesse percurso de investigação 

regenerativa podem estimular o surgimento de práticas regenerativas em projetos-rede digitais: 

Projeto-Rede com foco em regeneração 

O projeto-rede deve ser fundamentado na cultura ecológica que aprecia a complexidade (diversidade, 

organização, conectividade e comunicação) sendo um conjunto de interações entre os humanos, elementos 

ambientais e elementos tecnológicos em prol da criatividade global para contribuir com os fenômenos locais. 

 

Interatividade na tecnologia para a regeneração 

A arquitetura informativa pode apresentar uma diversidade de conteúdos que fomentam a mudança cultural, 

porém, é desejável que permita a contribuição no espaço digital para o aumento da inteligência coletiva e da 

capacidade criativa para a regeneração. 

 

Inovações transformativas para a regeneração 

As inovações transformativas devem estimular a busca por conhecimentos profundos aumentando a 

inteligência, a criatividade e a consciência para a mudança cultural de âmbito local para o global. 

 

Valores Regenerativos 

A plataforma com o uso da inteligência coletiva deve contribuir para a interconectividade, a diversidade, a 

resiliência e o aumentando da capacidade criativa para a regeneração sempre atenta aos princípios éticos. 

 

Pode-se extrair destes princípios conceituais que: trabalhar com o pensamento sistêmico, focar 

em soluções de nível local e gerar influências resilientes para desenvolver potenciais criativos 

em coletividade são importantes requisitos a serem considerados em projetos de práticas 

regenerativas com o auxílio de tecnologias comunicativas digitais. Ou seja, a proposta de 

investigação regenerativa nesta pesquisa pode orientar diferentes contextos de projetos-rede 

que visam promover a evolução dos sistemas existentes com o auxílio de tecnologias 

comunicativas digitais. Estas podem ser adequadamente utilizadas quando o foco é influenciar 

através da elaboração do projeto-rede; do processo de interatividade; das ações de inovações e 

dos valores regenerativos. Assim, não reduz o ambiente complexo (mutante e imprevisível) em 

um sistema simplificado por soluções tecnológicas. Neste contexto, é relevante destacar que as 

construções regenerativas no ambiente digital devem resultar de princípios que orientam 

experimentações geradas em tempo real. O que é um grande desafio metodológico e 

consequente oportunidade para diversificar a pesquisa de interpretação das práticas 

regenerativas em projeto-rede digital. Pois, neste momento não é o objetivo desta dissertação 

realizar um diversificado recorte para interpretação e sim buscar por fundamentos e 

compreensão metodológica para iniciar uma interpretação de prática regenerativa em projeto-
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rede digital. Esta que carece de experimentos para avanços no campo das pesquisas 

regenerativas. 

É possível que, na transição da “era da informação” para a “era da mudança climática”, será 

importante desenvolver nos indivíduos habilidades para a coletividade ou “interser” que é a 

capacidade para interagir com os diferentes elementos (humanos e não humanos) 

interconectados, de forma criativa em prol de uma evolução das relações entre os sistemas 

existentes. E assim, fazer com que estes utilizem com maior criatividade ecológica o poder 

tecnológico, pois a técnica sempre foi e será a premissa para mudanças significativas na 

humanidade. Porém, na condição de que é preciso ter inteligência, consciência e “acima de tudo 

o amor” para o uso deste poder.  

Conforme em passagem emblemática da Bíblia (1990, p.369):  

 

Ainda que eu tivesse o dom da profecia,  

o conhecimento de todos os mistérios e de toda ciência;  

ainda que eu tivesse toda fé, 

a ponto de transportar montanhas, 

se não tivesse o amor, 

eu não seria nada. 

 

E aí, pronto (a) para colaborar com o futuro do nosso tempo? 
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