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1. RESUMO 

A pesquisa busca ampliar a reflexão sobre projetos participativos com impactos 

sociais, assim como analisar e contextualizar a política de participação pública, 

considerando desde o período pós-moderno e evidenciando as quebras de 

paradigmas do pensamento moderno. 

Os objetivos espefícos estão voltados para a análise de três projetos pilotos com 

caráter participativos, os quais evidenciam iniciativas bottom-up (de baixo para cima) 

mobilizadas de forma criativa. 

2. INTRODUÇÃO  

Os propósitos iniciais da pesquisa se configuram em torno de um duplo interesse: 

primeiramente a compreensão das políticas urbanas de participação pública, a 

contextualizando; em segundo lugar apresentar e analisar soluções participativas 

criativas, as quais exercem uma pressão contrária ao poder público a fim de ganhar 

forças e gerarem impacto no meio urbano.  

Quando se trata das relações entre arquitetura e política, uma das respostas mais 

imediatas é analisar as relações entre a arquitetura e poder, analisando por exemplo 

a arquitetura promovida pelos ditadores e por líderes democratas, isto é, como os 

poderosos impõem suas idéias por meio de espaços e formas. No entanto, vale 

ressaltar que política não é o mesmo que poder. 

Ao promover funções ao espaço público e principalmente a função de convívio social, 

se resgata a cidadania e civilidade, um sentimento de pertencimento a uma 

coletividade. 

Para que o indivíduo possa vivenciar essa civilidade, a cidade precisa fornecer a base 

substancial para esse fenômeno ocorrer, integrando aspectos culturais e 

principalmente direcionando com a política participativa, de forma objetiva, para que 

a territorialidade se torne uma experiência viva na relação entre cidadão e cidade. 

Uma vez que os civis estão presentes no cotiano do local, possibilitam uma 

interpretação real das prioridades, sendo assim possível estabelecer diagnósticos e 

estratégias específicas para o local. Essa nova maneira de governar significa uma 

mudança real na postura e valores dos indivíduos, que passam a abrir mão de certos 

interesses individuais pelo bem comum.  

Construir uma nova cultura cívica, respeitada, significa capacitação da população, 

garantindo o acesso as informações e o compartilhamento das decisões. O aumento 
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de apelos participativos significa uma maior democratização e o surgimento de mais 

mediadores na relação Estado-Sociedade. 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa busca ampliar a reflexão sobre projetos participativos com impactos 

sociais, assim como analisar e contextualizar a política de participação pública, 

evidenciando as quebras de paradigmas do pensamento moderno, as quais 

despertam uma cultura de identidades coletivas. 

4. METODOLOGIA 

A princípio o embasamento teórico foi realizado a partir das referências bibliográficas 

citadas, por meio de fichamentos foi possível elencar os pontos mais significativos 

para este tema, tornando mais acessível as informações para futuras consultas. Após 

essa etapa houve uma revisão final da bibliografia adotada e foi iniciado a análise de 

todos os dados levantados a partir de fichamentos. A partir deste ponto, a compilação 

de resultados possibilitou a categorização e analise dos projetos participativos.  

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Contextualização Histórica 

Foi durante as primeiras décadas do século XX, especialmente no período entre as 

duas guerras mundiais, que ocorreu a eclosão do compromisso político e social da 

esquerda europeia, esse compromisso atingiu pintores, escritores, arquitetos, entre 

outros. Como exemplo disto, Hannes Meyer1, em seus textos enfatiza o caráter social 

e político do trabalho do arquiteto. Com o passar do tempo as ideologias modernistas 

rejeitaram a cidade e seu espaço, mudando seu foco para construções individuais, as 

quais tornavam-se cada vez mais isoladas, autossuficientes e indiferentes à cidade. 

Estas “ideologias” reduziram a atenção ao pedestre, priorizando a condução 

motorizada, induzindo à uma cultura de desvalorização do espaço coletivo. As 

construções individuais e o aumento de automóveis direcionaram a vida urbana para 

fora do espaço urbano.  

Já o Pós-modernismo, visando essas críticas, teve além de sua vertente estética, uma 

vertente ética, que se constituiu a partir de mudanças de paradigmas das novas 

sociedades, numa crítica humanista à modernidade. 

A ideia de personalização e decisão participada surgiu como reação à produção em 

massa de cenários urbanos iguais, potencializada pelo Funcionalismo e Racionalismo, 

                                                           
1 MEYER, Hannes. O arquiteto na luta de classes. Barcelona: Gili, 1972. 
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associados ao CIAM. Em vez de negar a identidade dos moradores homogeneizando-

os, propunha incluir o utilizador final na tomada de decisão sobre o espaço urbano. 

A partir da década de 60, os movimentos sociais urbanos começaram a ganhar força 

e tiveram como grande porta-voz, a Jane Jacobs2. 

Deve-se destacar que, desde as últimas décadas do século XX, outros atores 

começaram a ter protagonismo e serem reconhecidos: os movimentos sociais urbanos 

formados por comunidades de bairro e entre outras organizações populares e não 

governamentais, enfim, habitantes das cidades. Portanto as relações entre arquitetura 

e política não se reduzem unicamente à esfera dos políticos, mas também tem a ver 

com o protagonismo dos habitantes nos processos de participação. Em suma, trata-

se de uma política com a prerrogativa da intervenção popular. 

Portanto com a pós-modernidade veio o desejo de ruptura da visão modernista, isso 

se traduz em mudanças na sociedade, como a vontade de exprimir gostos, culturas e 

tradições em diferentes ambientes, portanto, os homens deixam de ser iguais e 

perfeitos e passam a ser imperfeitos para a visão arquitetônica.  

Estes conceitos ideológicos moldam o arquiteto liberal, o qual, a princípio, procura 

resgatar o contraste da natureza humana, sendo mais sensível ao meio e contra a 

industrialização. 

Arquitetura popular e referencial orgânico, passam a ser fontes de inspiração que 

mostram a debilidade do paradigma da máquina e o surgimento, entre parte dos 

arquitetos, de uma desconfiança no progresso e na técnica, contrapondo a uma 

arquitetura com qualidade. Neste período inicia-se uma espécie de simbiose cultural, 

pois o predomínio da influência européia, por conta das correntes modernistas, 

começa a declinar e a arquitetura norte americana ganha força. Essa simbiose cultural 

marca uma característica observada até hoje, que se torna possível pela facilidade na 

troca de informações e experiências ao redor do mundo.  

O tema da cidade e do planejamento urbano assume grande relevância a partir deste 

período. Com o movimento moderno já havia ocorrido uma reformulação no conceito 

de urbanismo, pela oposição à urbanística formal, aliado ao avanço da tecnologia e 

ao conceito de zoneamento rigoroso, o qual segrega as funções da cidade. A cidade 

capitalista desenvolve uma tendência própria para monofuncionalização que destruia 

                                                           
2 Jane Butzner Jacobs escritora e ativista política do Canadá, nascida nos Estados Unidos. Sua obra 

mais conhecida é Morte e Vida de Grandes Cidades (1961). 
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a essência de cidade, mas será com os pós-modernistas que a ideia de sobreposições 

de funções se amplia no quesito urbano. 

É na segunda metade do século XX que se dá o surgimento de um novo meio de 

pensar a cidade, com uma nova cultura de espaços públicos, os quais propõem novos 

papéis para os espaços livre da cidade. Esse novo conceito demandou a geração de 

novas especialidades como a disciplina de paisagismo e o desenho urbano. Inicia-se 

a cultura do espaço público. Trata-se de lutar contra o movimento moderno, numa 

cidade da especulação e do automóvel em favor de uma cidade das necessidades 

humanas. 

Já a arquitetura empirista3 nórdica seguiu um caminho diferente do moderno. Trata-

se de uma postura que busca inspiração no entorno, no clima local, nos futuros 

usuários entre outros. Procura humanizar a arquitetura e o urbanismo, atendendo 

psicologicamente o usuário.  

Hoje a maior parte da população é urbana, apesar da atual recessão global, as 

projeções nos dizem que essa tendência continuará. Espera-se que 66% da 

população global se concentre em cidades por volta do ano de 2050, principalmente 

em megacidades e em regiões extremamente urbanizadas (UNITED NATIONS, World 

Urbanization Prospects, 2014, p. 01). De acordo com o conceito de Jan Ghel (2013), 

é exatamente devido a escala, ritmo e urgência dessa nova realidade urbana que 

precisamos voltar nossa atenção para repensar as cidades, e não apenas construí-

las. Isso demonstra, que cada vez mais as cidades devem pressionar os urbanistas, 

arquitetos e políticos a reforçarem as áreas públicas privilegiando o cidadão, com uma 

política urbana integrada para desenvolver as cidades de forma mais viva, segura, 

sustentável e saudável. E, à medida que essa investigação intelectual segue, torna-

se claro que o trabalho de ativistas urbanos, acadêmicos, comentaristas e atores se 

tornará cada vez mais importante, alimentando ideias e provocações de pensadores 

da cidade para os construtores da cidade. 

5.2. Cultura Participativa no Brasil 

No Brasil a participação popular tem um histórico de exercer pressões, principalmente, 

no sentido do avanço de conquistas sociais através de protestos e mobilizações em 

                                                           
3 Empirismo trata-se de uma postura arquitetônica que propõe humanizar a arquitetura, atendendo à 

psicologia do usuário e recorrendo a formas espontâneas e orgânicas. Utiliza de plantas articuladas e 
abertas para desenvolver o programa com maior versatilidade e adaptar à topografia e à paisagem. 
Recorre a cor, a textura e ao conforto dos materiais tradicionais locais, combinados com elementos 
industrializados. 
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torno das necessidades de habitação e de infraestruturas urbanas, porém, foi nos 

anos 1980 que as reivindicações que acompanham as lutas pela redemocratização 

do país, se associam com propostas específicas de inclusão social nas políticas 

urbanas. 

Um ato emblemático, como exemplo, ocorreu na cidade de Curitiba no ano 1972, a 

cidade passava por diversas transformações urbanas, um grupo de cidadãos, de 

maneira organizada e coordenada e com certa cumplicidade das autoridades 

municipais, destruíram o asfalto da rua principal com picaretas, perfuratrizes e pás 

mecânicas, eles reivindicavam maior atenção aos pedestres, conseguindo assim tirar 

o espaço dos automóveis e transformá-lo na primeira rua para pedestres da cidade. 

Dentro desta transformação social da cidade, foi essencial a criação de um novo eixo 

de pedestres, a Rua 24 horas, onde os habitantes de Curitiba dispõem de lugares de 

encontro, além de comércio a qualquer hora do dia e da noite. 

Apesar desta ação ser um tanto quanto radical e drástica, é nessa conjuntura de 

mobilização social que desponta o conceito de empoderamento, isto é, a capacidade 

de autonomia para a ação e fortalecimento de caminhos específicos aos ideais de 

organizações socias contra as possíveis manipulações políticas de interesses 

divergentes da população. 

Essas novas práticas tendem a se defrontar com obstáculos decorrentes da cultura 

política nacional, em que predominam valores como clientelismo, paternalismo, e 

populismo, além da implementação de projetos privilegiando interesses particulares, 

a descrença na eficácia das leis, o “jeitinho brasileiro” com percepções distorcidas, 

como a naturalização da corrupção. Em muitos casos hoje, os processos participativos 

apresentados se resumem em um grande discurso apresentado, porém contrário as 

práticas condizentes, além da enorme burocratização de todo o processo. 

Pode-se dizer que a falta de divulgação da possibilidade e direito a participação 

pública está ligada não só a falta de tradição no país, mas também a uma estratégia 

para conservar vicíos e privilégios particulares daqueles que detem as informações. 

As participações sociais vem ganhando força e exercendo pressões políticas, 

principamente no sentido contrário ao burocrático, de formas criativas e inovadoras, 

buscam uma relação mais respeitosa entre a sociedade e o Estado. É possível, desde 

que tenha objetivos específicos, as ações participativas bottom-up (de baixo para 

cima) terem grande poder de mobilização, e passam a ser energias canalizadas para 

objetivos comuns, além de promover a divulgação do direito e dever de cada cidadão, 
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proporcionando uma aproximação mais efetiva entre a população e seus governantes, 

gera-se um sentimento de pertencialismo e identidade mais efetivos, isso inspirando 

outros cidadãos a serem mais participativos, consequentemente cria-se mais 

possibilidades para o convívio social. 

6. DESENVOLVIMENTO 

6.1. Introdução aos estudos de casos 

Para os Estudos de casos a ideia principal é, que as mudanças urbanas drásticas 

implantadas sem consulta à população geram revolta e grandes possibilidades de 

fracasso, colocam em risco a integridade da relação de respeito entre o Estado e a 

Sociedade. Por isso os projetos pilotos ou em pequena escala, funcionam como uma 

experimentação viva, direcionando o poder público e criando uma cultura de 

interesses e possibilidades na vida urbana.  

Essa pesquisa situará a ações com base em práticas sociais e apropriações coletivas, 

chamando a atenção para a importância de iniciativas bottom-up (de baixo para cima) 

na configuração da paisagem urbana. 

Os casos analisados serão ideias simples e criativas para melhorar a vida nas cidades, 

criando uma cultura participativa, realizados por Instituições, empresas, ONGs ou 

grupo de pessoas dispostas a apoiar a quebra pensamento individualista e 

valorizando a cidade.  

6.2. Projetos 

6.2.1. Shoot the Shit - Comunicação para impacto social – Porto Alegre, 

Brasil. 

Desde 2010, o coletivo Shoot the Shit realiza intervenções em Porto Alegre com o 

intuito de “alertar para os problemas da cidade e despertar um senso de cidadania”, 

segundo o enunciado na página do projeto na internet. 

Os três publicitários e criadores do projeto (Luciano Braga, Giovani Groff e Gabriel 

Gomes) já jogaram golfe nas ruas esburacadas de Porto Alegre, transformaram uma 

delas em um grande cinema e colaram um poema gigantesco de Mario Quintana em 

um dos muros de outra. O discurso por trás de tudo isso é o mesmo: levar as pessoas 

a viverem a cidade, e não apenas viverem na cidade. 

Para quem participa da rede Múrmura, um grupo de mais de 100 apoiadores mensais, 

chamados de “patronos” e que compõe um dos pilares de sustentação do coletivo, 

são enviadas as chamadas, action box, caixas com microrrevoluções urbanas, podem 

conter giz, tinta, estêncil, enfim, o que as mentes criativas dos publicitários inventarem 
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para inspirar cada um a transformar um pouco o seu bairro para melhor. Essa é 

apenas uma das diversas ações que o grupo bolou unindo criatividade, design e 

ferramentas para tirar as pessoas do estado inerte em relação a sua cidade. O objetivo 

da equipe é dar um “empurrãozinho” para que cada um parta para ação e ajude a 

melhorar a cidade onde mora. 

A ação mais conhecida é a Que Ônibus Passa Aqui?, que distribuiu adesivos para 

colar em pontos de ônibus, nos quais a responsabilidade era dos usuários em 

preencher as linhas que paravam ali. O projeto foi eleito pelo jornal britânico The 

Guardian a melhor ideia para cidades no desafio The World Cities Day Challenge. 

Financiado por uma campanha de crowdfunding, o projeto arrecadou 351% da sua 

meta e ainda hoje, quem quiser pode entrar no site e baixar a arte do adesivo e 

imprimi-lo sem custo. 

As ações da Shoot the Shit em espaços públicos têm algo em comum: todas são bem 

simples, para facilitar a participação de um grande número de pessoas, e todas 

chamam a atenção, de uma maneira criativa e lúdica, para algo que está faltando no 

uso daquele espaço (como por exemplo, as placas indicativas nos pontos de ônibus). 

O passo da teoria para a prática, para a Shoot the Shit, faz toda a diferença. “O mundo 

precisa hoje de pessoas que façam, porque ideias tem muitas. Todo mundo tem uma 

ideia legal que pode ajudar o mundo, mas é uma minoria que consegue realmente 

parar e fazer algo”, afirma Luciano4. Isso porque as pessoas se inspiram e aprendem 

observando as ações. A prática é muito mais efetiva em levar à ação do que o 

discurso. 

Daqui para a frente, a ambição do coletivo é fazer parte da mudança do mercado de 

comunicação, atuando junto a empresas para gerar valor e impactos positivos. Já nas 

ruas, o objetivo continua sendo simples e complexo ao mesmo tempo: dar aquele 

“empurrãozinho” que falta para trazer as pessoas do mundo das ideias para o mundo 

da ação. 

6.2.2. 596 Acres – Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos. 

Um grupo de advogados mapeou os terrenos vagos pertencentes a prefeitura e 

convidou as comunidades a propor seus usos. O grupo ajudou as comunidades a 

formatar propostas para a prefeitura, assim foram criados mais de 90 miniparques. O 

                                                           
4 Luciano Braga: Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Publicidade e 

Propaganda no ano de 2011, criador do projeto Shoot the Shit, artista urbano, ativista, roteirista e 
palestrante. 

http://www.shoottheshit.cc/project/queonibuspassaaqui/
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principal ganho é a participação da comunidade, o que gera uma identidade mais 

afetiva ao local. 

As cidades já sofrem por falta de espaços, por que, então, deixar terrenos vazios sem 

utilização? Principalmente se esses terrenos forem de propriedade do governo, ou 

seja, públicos.  

O mapeamento utiliza o banco de dados do Departamento de Planejamento da Cidade 

para identificar a localidade de áreas que foram cadastradas como “vagas”. São 

espaços de diversos tamanhos que o governo local ainda não conseguiu achar um 

motivo para usá-los. Ao todo, foram 596 acres, mais de 2,4 milhões de metros 

quadrados, que não estavam sendo pensados nem ao menos em como a comunidade 

poderia usufruir e dar uma significação a eles.  

O projeto, então, identificou as áreas, imprimiu mapas em um material resistente à 

chuva, escreveu os dados sobre cada lote (quem é o responsável, para onde ligar, 

qual o tamanho e outras informações) e pendurou tudo em grades que protegem os 

próprios terrenos. Os moradores da região, interessados em dar uma outra, ou alguma 

significação às áreas, usaram as informações para entrarem em contato com os 

órgãos responsáveis e começarem projetos que envolvam a comunidade da região. 

Foi dessa maneira que duas mulheres conseguiram transformar o terreno próximo às 

suas casas em uma praça oficializada pelo governo. As duas, viciadas em jardinagem, 

como elas até se classificam, resolveram usar a área abandonada para plantar 

verduras e legumes por meio de oficinas com outros moradores da região. A ideia era 

criar uma plantação que pudesse gerar alimento fresco e capacitar os vizinhos para 

que eles também se responsabilizassem pelos novos moradores, as plantas. E, 

portanto, deu tão certo que até entrou como parte de um programa oficial de 

jardinagem da prefeitura de Nova York, o Green Thumb. 

A página na internet possibilita que se cadastre mais áreas e as atividades feitas pelos 

moradores que já acontecem nos terrenos. Assim, dá para ter uma ideia da quantidade 

das áreas ainda inutilizadas e dos locais que já possuem articulação da comunidade. 

6.2.3. Map Kiberia – Nairobi, Quênia. 

A favela de Kibera, no Quênia, não aparecia nos mapas oficiais da capital Nairóbi até 

novembro de 2009, quando jovens da comunidade de 2,5 milhões de pessoas criaram 

um mapa digital, gratuito e interativo. O Map Kibera tem crescido como projeto de 

informação e interção comunitária, tendo dados de segurança, saneamento, saúde e 

educação, mantidos pela própria população, o que possibilitou visibilidade para a 
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comunidade, tornando-se a favela mais vistada por turistas no mundo. Desta forma 

direcionou mais investimento e recursos do poder público e foi reconhecida no mapa 

oficial da cidade. Hoje o projeto foi expandido para Mathare and Mukuru além de 

Kiberia. 

Com a comunidade mapeada o projeto abriu uma nova frente, Voice of Kiberia, uma 

plataforma que trabalha em conjunto com o mapa interativo, onde é possível reportar 

os aconteceimentos positivos e negativos da região, como emergências, eventos, 

ações culturais, eleições, entre demais itens julgados importantes pelo próprios 

moradores e voluntários.  

Voice of Kiberia, é positivo em diversos aspectos, a população recebe informação em 

tempo real dos acontecimentos, o que caracteriza uma maior sincronidade e interação 

das pessoas com o território, mas principalmente cria-se o histórico de atividades, 

caracterizando padrões, para futuros estudos e análises e uma maior possibilidade na 

acertvidade na implementação de projetos na comunidade. 

7. Considerações Finais 

A sociedade contemporânea anseia por uma arquitetura que expresse os movimentos 

urbanos sociais e não a forma de poder; por edifícios como base para a construção 

de socidades mais sustentáveis e não geradores de poluição; o bairro como lugar para 

a vida comunitária e não como disputa de interesses imobiliários; as cidades com 

identidades e dinâmicas que privilegiem e interajam com os seus moradores e não 

como cenário para disputas  políticas obscuras, com obras inacabas que favorecem 

pequenas parcelas da população. 

“A ação política a partir da arquitetura sempre existiu, apesar de haver profissionais 

que negam essa relação e acabam fazendo política por omissão” (MONTANER, Josep 

María; MUXÍ, Zaida, 2014). Se a política é a organizadora de um grupo que se 

desenvolve em um espaço, o lugar no qual esse espaço é criado será o integrador ou 

o segregador, estará orientado conforme o domínio do poder daquele grupo. Portanto 

se a arquitetura é sempre política, o mesmo se dá ao planejamento urbano, porém 

com mais intesidade política ainda. Na mesma linha de pensamento Maria Zambrano 

escreveu em seu livro Pessoa e Democracia, “organizar a vida na cidade é fazer 

política”. Em termos conceituais, Ilse Scherer (1996) define os novos movimentos 

sociais como organizações a partir da sociedade civil que buscam estabelecer um 

novo equilíbrio de forças entre o Estado e a Sociedade e buscam a descentralização 

do poder, criando novas relações e possibilidades comunitárias. Portanto unir o 
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potencial do Estado (poder institucional) com o da população (vitalidade, 

numerosidade e força) de maneira equilibrada, pode potencializar a força para uma 

transformação nas relações democráticas vivênciadas hoje. Não se pode propor o 

funcionamento de sociedades democráticas  sem a participação e a transparência 

social. 

As iniciativas apresentadas, manipulam os espaços com o objetivo de gerar qualidade 

urbana e ambientes melhores para se viver, na escala local, em seu primeiro 

momento.  

Ao definirmos a cidade como um espaço em constante mudanças e aberto à 

intervenções, então aceitaremos a cidade real, como um produto de decisões 

políticas, projetos e vontades coletivas e pessoais, onde a coletividade serve como 

base para se repensar questões sociais em termos urbanísticos. “A cidade é o nosso 

pontencial, e nós somos seus construtores”. Maier, Julia/Rick, Matthias, 

Raumlaborberlin. Acting in Public, 2008. 
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