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Conceito de cidades em transição previne contra escassez 
 
Tudo aconteceu quase por acaso. O inglês Rob Hopkins era um dos professores de 
permacultura - construção de sistemas humanos sustentáveis - do Kinsale Further Education 
College, na Irlanda, e pediu a seus estudantes que o ajudassem na elaboração de uma 
estratégia que transformasse o pequeno município em um território livre da dependência do 
petróleo.  
 
A "lição de casa" funcionou e inspirou a criação de um projeto cujo objetivo é construir cidades 
capazes de sobreviver a choques externos como a escassez de fontes de energia não 
renováveis, a carência de recursos hídricos, a crescente poluição atmosférica ou às oscilações 
dos preços de alimentos. A ideia agradou tanto que Kinsale transformou-se na primeira 
localidade a aplicar os conceitos de Hopkins ao modelo de gestão pública.  
 
Hopkins transferiu-se para Totnes, no sudeste da Inglaterra, onde um grande esforço coletivo 
fez da cidade o melhor exemplo de "transition town", cidades em transição. Juntos, os seus 
quase 8.500 habitantes iniciaram uma verdadeira revolução verde em nome da 
autossuficiência.  
 
No livro "The Transition Hand Book - from oil dependency to local resilience", Hopkins explica 
os 12 passos necessários para iniciar uma transição. Mas adverte que o processo deve ser 
único para cada cidade, de acordo com as peculiaridades, natureza organizacional e interesses 
locais.  
 
Em Totnes, por exemplo, foram adotados diversos projetos para que a produção, distribuição e 
o consumo de recursos naturais e produtos alimentares se concentrassem localmente. Uma 
das iniciativas, o "garden share", é baseado na criação de jardins e hortas para o plantio 
comunitário. Também foram incentivados o transporte público e o uso de bicicletas. Ocupações 
em extinção, como marcenaria e a costura, foram resgatadas e estimulou-se a criação de uma 
rede social entre vizinhos.  
 
A mesma lógica segue o Resource Exchange Project, que prevê entre os comerciantes locais o 
intercâmbio de matérias-primas, imóveis, meios de transporte e mão de obra. Outra medida 
considerada inovadora foi a criação da Totnes Pound, a libra de Totnes, uma moeda local com 
valor idêntico à libra do Reino Unido, aceita em mais de 70 lojas que aderem ao projeto 
Transition Town. Além de incentivar o consumo de produtos locais e garantir empregos em 
Totnes, o objetivo das medidas é reduzir as emissões de CO2 que derivam transporte de 
mercadorias por veículos. 
 
Tantas qualidades reunidas podem fazer com que a opinião pública veja Totnes como um lugar 
idílico e exemplar, onde o senso cívico prevalece entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, 
dotada de um estilo de vida dificilmente aplicável em outras partes do globo. Alguns números, 
no entanto, demonstram o contrário. Atualmente, mais de 131 bairros e cidades em 31 países 
do mundo transformaram-se em "transition towns". A maior parte das iniciativas concentra-se 
no Reino Unido. 
 
Reconstruir com essas iniciativas o paradigma do que é sociedade não é tarefa fácil, mas já é 
possível acreditar que possa ocorrer fora dos limites de pequenas comunidades. O periférico e 
degradado bairro de Brixton, em Londres, por exemplo, está tentando sensibilizar seus 
habitantes sobre a filosofia de uma cidade de transição. Assim como Totnes, também adotou a 
própria moeda, a chamada "Brixton Pound", disponível em notas B£1, B£5, B£10 e B£20, 
impressas com a efígie de heróis locais como Vincent Van Gogh, morador do bairro durante a 
sua juventude. 
 
Enquanto cresce o número de cidades de transição europeias, por enquanto, a única nação 
latino-americana que teve um projeto oficialmente reconhecido pela rede Transition Network é 



o Chile, com a chamada Ecoescuela El Manzano, uma comunidade de aprendizagem. No Brasil, 
em 2009 foram realizados alguns treinamentos em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro mas, até agora, os núcleos de transição em solo nacional ainda são 
experimentais. 
 
Para Ben Brangwyn, co-fundador da rede Transition Network, em um futuro próximo é possível 
imaginar a coexistência de globalização e economias locais. "O processo de transição requer 
tempo e, além disso, a crise energética tornará o processo de globalização inviável", diz. "Se 
analisássemos a produção e o transporte de mercadorias em termos de energia investida, 
seria fácil considerar a globalização como algo absurdo", avalia. 
 
Brangwyn considera importante assinalar que a diferença entre comunidades sustentáveis e 
cidades de transição não está apenas na terminologia empregada para denominá-las. Em sua 
opinião, as primeiras vivem em uma espécie de bolha, longe de sua própria comunidade. As 
cidades de transição, por sua vez, são fortemente arraigadas ao seu território". 
 
Cidades europeias seguem o exemplo 
 
Bielefeld, na baixa Saxônia (Alemanha), o bairro de Kreuzberg, do distrito de Friedrichshain-
Kreuzberg (Berlim) e Monteveglio, no norte da Itália, são algumas das localidades europeias 
que estão seguindo o exemplo de Totnes. A primeira concentrou grande parte de seus esforços 
no setor de transportes, promovendo o serviço público, o uso do carro compartilhado e 
campanhas de segurança a favor do uso de bicicletas em ruas movimentadas, mas sem 
ciclovias.  
 
Além de cultivar hortaliças em áreas urbanas - em parceria com escolas e clubes -, para 
incentivar o consumo de produtos locais e diminuir o desperdício de alimentos, Bielefeld 
também organizou um refeitório onde é possível degustar uma refeição por um preço 
simbólico. A ideia é criar sinergia entre os moradores e fortalecer os grupos de compras 
coletivas, que são realizadas em associação direta com os todos os produtores. 
 
Segundo Gerd Wessling, co-fundador da Transition Town, a população da cidade alemã de 
Bielfeld reagiu positivamente aos projetos, mas ainda há dificuldades devido à carência de 
terrenos para praticar a permacultura, método que mescla conhecimentos de sociedades 
tradicionais com técnicas inovadoras, baseado na cooperação e harmonia entre os homens e a 
natureza. "Não temos todas as respostas para os problemas ambientais, mas acredito que 
esse é o momento de preparar as nossas comunidades para os desafios representados pelo 
pico de petróleo e pelas mudanças climáticas", sublinha. 
 
Outra localidade alemã que, desde 2009, segue os passos de Bielefeld é Kreuzeberg, bairro da 
capital caracterizado por forte imigração turca. A principal iniciativa é a tentativa de priorizar a 
economia da solidariedade. Com os cereais que recebem como doação, os moradores do bairro 
produzem pães que distribuem gratuitamente ou em troca de uma pequena oferta. 
 
Em Monteveglio, cidade italiana com pouco mais de 5 mil habitantes, situada na província de 
Bolonha, o cultivo de frutas e verduras em hortas coletivas, deu auto-suficiência a dezenas de 
famílias, reduzindo a poluição ambiental provocada pelo transporte dos produtos até os 
supermercados. Os moradores da cidade uniram-se para comprar, coletivamente, diversos 
painéis solares, obtendo o melhor preço dos fornecedores locais. Além disso, convidaram as 
crianças a participar do chamado "Piedibus", um serviço voluntário de alguns habitantes, que 
todas as manhãs buscam as crianças em casa e as acompanha, a pé, até à escola.  
 
Outras iniciativas bem sucedidas são o banco de horas, baseado na troca gratuita de serviços 
como baby-sitter, aulas de culinária e manutenção doméstica, e o mercado de objetos em 
ótimo estado que, em vez de acabarem no lixo podem revelar-se úteis na casa de outro 
morador. "Atualmente, os efeitos da transição são tangíveis, mas quando iniciamos esse 
processo, em meados de 2008, levamos muito tempo para conscientizar as pessoas dos 
benefícios dessa iniciativa e de seu grande potencial de reconstrução das relações sociais", 
conta Cristiano Bottone, um dos coordenadores do movimento em Monteveglio. 



 
Faltam indicadores para medir progressos 
 
Quando o assunto é desenvolvimento sustentável as opiniões se dividem. De um lado, há 
quem torça o nariz. Muitos argumentam que se trate de um rótulo aplicado com facilidade a 
projetos e investimentos ou que a difusão desse tema não representa uma condição sine qua 
non para a revisão do conceito de progresso ou bem-estar. 
 
Do lado oposto, há quem acredite na falência da ideia de que as sociedades possam seguir um 
processo linear e ininterrupto de crescimento e nos limites dos atuais critérios utilizados 
mundialmente pelos economistas para avaliar a prosperidade de uma nação. 
 
Para Alberto Alesina, economista italiano e professor da Harvard University, existe uma 
preocupação hiperbólica com a necessidade de integrar o PIB com outros indicadores. "Temo 
quase um uso político das estatísticas, porque países que crescem pouco poderiam inventar 
critérios que demonstrariam que a felicidade de seu próprio povo é altíssima mesmo quando a 
sua renda é baixa",  
 
Segundo Alesina, ainda não existem indicadores sintéticos e concretos que possam substituir o 
paradigma que mede o desenvolvimento de uma nação através do PIB. "A comissão criada 
pelo presidente Sarkozy foi, na melhor das hipóteses um exercício inútil", critica. "Sem 
alternativas, o PIB per capita continua sendo um bom parâmetro do bem-estar, principalmente 
nos países em via de desenvolvimento, nos quais esse indicador é estreitamente relacionado a 
uma série de valores positivos como baixa mortalidade infantil ou menos corrupção", 
completa. 
 
Já Ellen Bermann, presidente da associação Transition Italia, acredita que o que está em jogo 
é a sobrevivência do modelo de desenvolvimento típico dos países ocidentais. "Se o 
movimento das cidades de transição está se difundindo com rapidez nos países desenvolvidos, 
é porque o paradigma de sociedade industrial avançada, baseada no crescimento infinito, no 
esbanjamento de recursos naturais em uma visão antropocêntrica nasceu e arraigou-se ali", 
diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2011, Especial Negócios Sustentáveis, p. 
G2. 


