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 O atual estágio do desenvolvimento e da 
discussão socioambiental traz novos desafios para 
a elaboração de projetos com o enfoque urbanístico 
pertinente, principalmente para as situações encon-
tradas em grandes e médias cidades. A melhoria da 
qualidade de vida nos grandes centros, e mesmo nas 
cidades menores, apresenta novas demandas atentas 
à superação de precariedades e soluções pontuais.
 Os projetos de intervenção urbana devem se 
precaver de ações descontextualizadas que apro-
fundam a fragmentação de espaços urbanos vulnerá-
veis, mormente aquelas onde o capital privado pode 
desconhecer as relações ambientais em seu sentido 

amplo e o diálogo com a cidade e seus habitantes.
 As operações urbanas, ferramenta utilizada 
pelo setor público para intervenções de porte, de-
vem, nesse sentido, ser amplamente discutidas pe-
los cidadãos e especialistas de áreas diversas, assim 
como ocorrem com planos diretores. O papel da ar-
quitetura paisagística é justamente buscar novas for-
mas de intervenção, manejo e gestão da paisagem.
 A orientação ambientalista preconizada ain-
da em 1969 por Ian McHarg no livro Design with 
Nature segue atual, com o incremento inevitável de 
abordagens ainda mais focadas no aprofundamento 
da questão ecológica e do compromisso com uma 
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estética pautada pela agenda ambientalista. Se-
guindo estas premissas de responsabilidade urbana 
e ambiental, muitos pensadores e paisagistas têm 
pautado ações de intervenções urbanas e de recu-
peração de ambientes diversos, públicos e privados.
 Devemos avançar na participação de arqui-
tetos da paisagem nos projetos de intervenção nas 
cidades, bem como na elaboração de projetos ur-
banos que abordem novas ecologias da paisagem, 
com soluções e enfrentamentos dos desafios am-
bientais, com enfoque na amplitude da escala, ma-
nejo das diversidades e da resiliência paisagística, 
além de projetos urbanos democráticos, tendo em 
vista que, diferentemente do solo urbano, a paisa-
gem pertence a toda a coletividade.


