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Resumo 
O trabalho surgiu diante de uma preocupação e inquietação de ver como as cidades tem se 
desenhado principalmente nos seus limites da malha urbana. O que sempre foi visto, foi a ausência 
de espaços públicos qualificados, construções predominantemente residenciais, com tipologias 
semelhantes, falta de equipamentos públicos, uso extremo de lote e rua. A falta de planejamento 
urbano junto a segregação sócio espacial que que ocorre nas periferias vem se multiplicando num 
sentido que cada vez mais se fragmenta, perde o sentido de vizinhança, sociabilidade, lazer e bem 
estar entre a população das cidades.  
O trabalho visa promover uma reflexão diante dos novos paradigmas urbanos e ambientais, afim de 
que os novos planejamentos urbanos se tornem cada vez menos impactantes, propondo uma 
adequação nos espaços públicos, no desenho da malha, no zoneamento e morfologia urbana. O 
espaço escolhido foi Uberaba que se situa no Triangulo Mineiro, e tem um grande potencial 
econômico brasileiro na agropecuária.  Com um aumento populacional, a falta de planejamento 
adequado faz com que as novas áreas construídas estejam causando um grande e desastroso 
impacto no meio ambiente e, além disso, cada vez mais distantes do centro urbano, estas áreas 
periféricas sofrem com a falta de equipamentos de qualidade, mobilidade e sustentabilidade. É 
necessário que se repense na urbanização das cidades onde propiciará a longo prazo, espaços cada 
vez mais ricos, complexos, sociáveis e que reaproveitem os recursos naturais para a utilização de 
energias renováveis e otimização do meio ambiente em relação ao uso do solo. 

 
Palavras chave 
Habitação, urbanismo, rural, periferia, sustentabilidade, politicas urbanas e sociais  
 
Abstract 

The work appeared in front of a concern and worry to see how the cities has been designed 
primarily in the urban boundaries. What ever was seen, was the lack of qualified public spaces, 
buildings predominantly residential, with similar types, lack of public facilities, and extreme use 
batch street. The lack of urban planning at the socio-spatial segregation that occurs in the periphery 
has been multiplying in a sense that increasingly fragmented, loses the sense of neighborliness, 
sociability, leisure and well-being among the population of cities. The work aims to promote 
reflection on new paradigms of urban and environmental, so that the new urban planning become 
increasingly less impactful, proposing an adjustment in public, in the design of the mesh, in zoning 
and urban morphology. The space was chosen Uberaba that lies in Triangulo Mineiro, and has a 
great economic potential in Brazilian agriculture. With increasing population, the lack of proper 
planning makes the new built-up areas are causing a great and disastrous impact on the 
environment and, moreover, increasingly distant from the urban center, these peripheral areas 
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suffer from a lack of equipment quality, mobility and sustainability. It is necessary to rethink the 
urbanization of cities which will provide long-term, the increasingly rich, complex, sociable and 
reaproveitem natural resources for renewable energy use and optimization of the environment in 
relation to land use. 

 
Key words 
Housing, urban, rural, suburbs, sustainability, urban and social policies 

 
Introdução 

O trabalho visa promover uma reflexão diante dos novos paradigmas urbanos e ambientais, afim de 
que os novos crescimentos urbanos se tornem cada vez menos impactantes, propondo uma 
adequação nos espaços públicos, no desenho da malha urbana, no zoneamento e morfologia 
urbana. A periferia das cidades vem se fragmentando a um ponto de ruptura, este foi o ponto de 
partida para a escolha do trabalho proposto, repensar em novos desenhos urbanos adequando 
urbanidade com politicas sociais. O espaço escolhido foi a cidade mineira, Uberaba que se situa no 
Triangulo Mineiro, onde há um grande potencial econômico brasileiro na agropecuária. Com um 
aumento populacional, a falta de planejamento adequado fez com que as novas áreas construídas 
estejam causando um grande e desastroso impacto no meio ambiente e, além disso, cada vez mais 
distantes do centro urbano, estas áreas periféricas sofrem com a falta de equipamentos, mobilidade 
e sustentabilidade.  

Objetivos 

A proposta do trabalho é criar um novo planejamento urbano e um modelo de conjunto 
habitacional de uso misto, levando em consideração o espaço morfológico que se encontram, a 
periferia, que margeia  a zona rural da cidade e sofre com a falta de qualidade, mobilidade urbana e 
politicas ambientais, culturais e sociais. É necessário que se repense na urbanização das cidades 
onde propiciará em longo prazo, espaços cada vez mais ricos, complexos, heterogêneos, sociáveis e 
que reaproveitem os recursos naturais para a utilização de energias renováveis e otimização do 
meio ambiente em relação ao uso do solo. Refletindo numa nova forma  de crescimento, e como 
integrar  este limite nas áreas urbanas,  afim de que o limite invisível entre a zona urbana e rural 
seja dissolvido, implantando novas conexões e relações entre as pessoas, com premissas num 
desenvolvimento sustentável, social e econômico para a cidade e para os moradores destas novas 
áreas. Levar infraestruturas nas periferias não só geraria emprego para os moradores locais como 
exerceria novas dinâmicas, novos interesses de moradias e trabalho, assim auxiliaria para a 
diminuição do grande fluxo de veículos no centro da cidade em horários de pico. O objetivo é 
instalar estas áreas que vao gerar novas centralidades em torno dos eixos de desenvolvimento 
(rodovias) previstos no Plano Diretor da cidade. Assim as periferias cresceriam de uma forma linear 
de uso misto, fortalecendo as relações de vizinhança, com inserção de espaços públicos, 
equipamentos, comércios e serviços de qualidade, e propor soluções de um novo urbanismo 
sustentável.  

Metodologia 

O trabalho de pesquisa foi feito diante de analises morfológicas da área, visto que a cidade de 
Uberaba, possui áreas periféricas desestruturadas, foram feitos estudos em mapas da cidade, 
entrevistas, analises das diretrizes do novo Plano Diretor.  Foram feitas leituras projetuais para 
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exemplificar alguns dos pontos levantados na problemática do trabalho. A proposta ocorreu em 
três escalas diferentes, sendo feito, primeiramente, um planejamento urbano em escala de toda a 
periferia da cidade, posteriormente escolhida um fragmento da periferia a ser feito o zoneamento 
urbano e por fim a etapa micro, onde foi criado o projeto do edifício de uso misto com as tipologias 
habitacionais. 

1. Periferização  

"a cidade compacta de limites precisos, estilhaça-se num conjunto de 
fragmentos distintos onde os efeitos de coesão, de continuidade e de legibilidade 
urbanística, dão lugar a formações territoriais urbanas complexas, 
territorialmente descontínuas e ocupando territórios cada vez mais alargados.” 
DOMINGUES, 2008 

O desenvolvimento capitalista e os inúmeros problemas urbanos advindos da rápida 
industrialização incentivaram o comportamento individual e a separação espacial das classes sociais 
dentro da cidade: os bairros de pobres, os bairros de ricos. Ter uma residência individualizada 
cercada de espaços era sinal de prestígio social, só possível para os mais ricos. Com o êxodo rural, 
ocorreu uma explosão urbana, caracterizada pela superpopulação, pela formação de espaços 
periféricos e pela metropolização (HARDT, 2004). 

No Brasil, os principais indicadores de uma região periferizada se dá em um perfil dominantemente 
residencial, ausência ou déficit de espaço publico, ausência de plano, tipologias construtivas 
repetitivas, déficit de equipamentos públicos em quantidade e qualidade, más condições 
ambientais.  A periferia se vê limitada em torno da malha urbana, e é onde o crescimento está 
ocorrendo, criando um grande anel habitacional  de pessima qualidade no entorno das cidades. A 
periferia é o local que está cada vez num processo de ruptura, fragmentação e que exige novas 
soluções urbanas, sociais e arquitetônicas, uma valorização significativa nestas áreas fará com que 
não somente os moradores das áreas utilizem estas áreas diariamente, como também todas as 
pessoas que usufruem da cidade, aproveitem novos espaços públicos, equipamentos e serviços de 
qualidade. 

1.1 Modernismo e segregação sócio espacial 

No período modernista, o urbanismo preocupa-se de maneira obsessiva pela distribuição dos usos 
do solo, sendo o funcionamento da cidade um vetor primordial do planejamento. Neste sentido, a 
Carta de Atenas, de 1931, instruía a isolar, separar e arrumar as principais funções da cidade 
(habitar, trabalhar, lazer e descolamento. 

Os ideais das principais utopias urbanas modernistas foram parcialmente realizados. As cidades 
construídas ou transformadas segundo os conceitos e métodos do urbanismo das primeiras 
décadas do século XX não materializaram, entretanto, a ambição dos arquitetos de criticar 
radicalmente a cidade industrial, sempre foi persistente.  As consequências da máxima urbanização 
e da máxima suburbanização são coincidentes. O legado das utopias modernistas foi uma 
urbanidade que nega o potencial da cidade como lugar de trocas. O fracasso dessas teorias e 
práticas urbanísticas obrigaria os arquitetos das gerações seguintes a abandonar idealidades e 
enfrentar o desafio de pensar e fazer realidades urbana. 
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“teve no planejamento urbano modernista/funcionalista, importante instrumento 
de dominação ideológica: ele contribuiu para ocultar a cidade real e para a 
formação de um mercado imobiliário restrito e especulativo.” (MARICATO,  2000) 

O crescimento horizontal desordenado tem se tornado um grave problema das cidades brasileiras 
nas últimas décadas. A cidade continua a se espalhar através de novos núcleos habitacionais de 
baixa qualidade, gerando um alargamento do perímetro urbano e retirando das proximidades 
centrais a população de baixo poder aquisitivo. Nesse processo a cidade perde suas reservas 
naturais, desmatando florestas, matas ciliares, poluindo e canalizando rios e córregos, não 
utilizando os remanescentes naturais, o que determina a degradação ambiental que, em muitos 
casos, torna-se irreversível. Hoje em dia, as cidades experimentam um crescimento populacional 
exponencial, que as levou não somente a conquistar novos terrenos rurais em sua periferia e a 
aumentar seus limites, mas também a reconquista, recuperação e renovação dos centros urbanos. 
A chegada das classes de maior renda à periferia poderia-se criar uma cidade com menor 
segregação e com zonas mescladas, o que geraria outra dinâmica. Porem o modelo de urbanização 
brasileira produziu nas últimas décadas cidades caracterizadas pela fragmentação do espaço e pela 
exclusão social e territorial. O desordenamento do crescimento periférico associado à profunda 
desigualdade entre áreas pobres, desprovidas de toda a urbanidade, e áreas ricas, nas quais os 
equipamentos urbanos e infraestruturas se concentram, aprofunda essas características, 
reforçando a injustiça social e inviabilizando a cidade para todos. 

      1.2. Rurbanização: O limite invisível entre o rural e o urbano  

Alguns planejamentos urbanos na periferia e centros preveem uma nova ótica sobre o crescimento 
das cidades, incluindo aspectos morfológicos diferentes, como no caso, o rural e o urbano, surge 
assim, o aparecimento de novos planejamentos entre os espaços das cidades, a rurbanização do 
território e a idealização do rural, e o conceito das hortas urbanas, considerado como ferramenta 
para a necessária sustentabilidade das cidades ocidentais, pela reutilização de vazios urbanos, áreas 
produtivas publicas, e recuperar uma memória social ancestral no gesto de relacionamento da 
população com a produção agrícola.  

O crescimento acelerado das cidades, a modernização da agricultura, a invasão do campo pelas 
indústrias e as facilidades de deslocamento, dissolvem as fronteiras, resultando em uma constante 
e intensa relação, entre urbano e rural. Em consequência da redução da qualidade de vida nos 
centros urbanos despertam em parte da população urbana uma consciência ambiental, exigindo 
um contato mais íntimo com a natureza. O sociólogo Gilberto Freyre já relatava que sua insistência 
no rurbanismo como estilo de desenvolvimento social, como uma solução de equilíbrio do urbano e 
rural. Afirma em suas  reflexões sobre o que então ele queria que fosse uma reorientação rurbana 
do desenvolvimento brasileiro que superasse o “imenso erro sociológico” das políticas 
megalopolistas que só alimentavam a cada vez maior inchação urbana acompanhada de 
“depauperação do interior rural” (FREYRE, 1956). Com novos programas, novos desafios, novas 
tecnologias e uma paisagem frágil que deve ser utilizada de uma forma a agregar, sustentabilidade, 
qualidade e função adequada.  

Um projeto que foi apresentado na Bienal de Valencia, em 2003 se constitui na construção de um 
novo bairro para a cidade de Valencia, com moradias acessíveis, que respondam as novas unidades 
familiares, como jovens, pessoas emancipadas, em um entorno urbano com diversos equipamentos 
de lazer, cultura, que estimulem a interação social com uma grande infraestrutura rurbana. O 
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projeto teve separações de áreas agrícolas, e cada arquiteto fez um edifício habitacional de uso 
misto. O complexo possui interligações com pista de cooper  e ciclovias, além de duas vias que 
cortam o terreno perpendicularmente. 

 

Figura 01 –  Sociopolis. Fonte: Livro Sociopolis 

Segundo Ruano (2000), o Eco urbanismo ou Urbanismo Sustentável é uma nova disciplina que 
articula múltiplas e complexas variáveis e apresenta a aproximação do desenho urbano como uma 
visão que poderá integrar e unificar os ideais destes novos conceitos de uma forma espacial. As 
estratégias deste desenvolvimento promovem uma melhoria ao meio ambiente, e são 
economicamente justificáveis já que inserindo novas tecnologias autossustentáveis, garante uma 
economia de recursos urbanos como a distribuição de agua, o lixo reciclável, terras agriculturáveis 
e energia. Sendo necessário reformular os Planos Diretores e Legislações urbanas adaptadas às 
necessidades e potencialidade de cada região, uma politica ambiental deve ser implantada como 
auxilio aos moradores, implantando novos comportamentos ligados ao meio ambiente, garantindo 
assim, um crescimento menos impactante e que auxilie na produção local e regional.  

2. Habitar Limites 

Com a industrialização, muitas pessoas criaram expectativas de maiores ganhos e 

saíram da zona rural, para migrarem para as cidades, porem o que aconteceu foi um 

grande problema urbano, social e cultural, pois não havia um controle e 

planejamento para tal aumento populacional. Quando iniciou a urbanização, 

instalando infraestrutura, higienizando as cidades que não possuíam saneamento 

básico, muitos imigrantes foram morar em locais precários, conjuntos habitacionais, 

cortiços, sem nenhuma condição de habitalidade e sem serviços básicos para o 

consumo, saúde e lazer, já que já se começavam a segregação do solo de acordo com 

a infra estrutura da área. Com a intensificação da urbanização que priorizada a classe 
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dominante, geralmente em áreas centrais ou áreas periféricas muradas em 

condomínios fechados, espaços distintos começavam a ser criados, dividindo  as 

classes sociais em bairros.  

É visto que no Brasil o limite das cidades cada vez se fragmenta e enfraquece, no sentido de 
envolver toda a cidade nestes espaços criados, porem com a especulação imobiliária, os projetos 
habitacionais do governo cada vez mais procuram áreas mais baratas, geralmente nas periferias, 
onde não possuem valorização pela falta dos recursos que o centro dispõe a população. Quando 
ocorre a produção de arquitetura verticalizada, os prédios são isolados no lote, cercados e 
murados, que negam a rua e a cidade. Os apartamentos oferecidos, por trás de algum estilo 
sedutor, estão cada vez, mais apertados, menos ventilados, substituindo metros quadrados nas 
unidades habitacionais por espaços coletivos no térreo, e ilude com a inserção do glamour das 
denominações da moda: espaços gourmets, fitness-centers, etc. Já a classe com maior poder 
aquisitivo, cada vez mais, busca moradias em locais distantes dos centros  urbanos e assim agravam 
ainda mais os problemas nas periferias das cidades, que vai aos poucos aniquilando a possibilidade 
de espaços públicos de qualidade.  

2.1. Programa Minha Casa Minha Vida tende a periferia 

O programa deu crédito para aquisição de uma casa própria para muitas pessoas com baixa renda, 
no entanto, o programa sofre severas críticas sobre as escolhas de suas localizações, falta de 
equipamentos urbanos e mobilidade urbana, além das técnicas construtivas utilizadas. Estes 
conjuntos habitacionais construídos pelo PMCMV ficam predominantemente, localizados em áreas 
distantes do centro da cidade, dificultando a mobilidade dos moradores que necessitam de 
transporte público para trabalharem em outras áreas, já que onde habitam sofrem com a ausência 
de locais para trabalho, lazer, educação e cultura, potencializando ainda mais a segregação sócio 
espacial e desigualdade das cidades brasileiras.  

“O Programa Minha Casa Minha Vida não apresenta explicitamente 
possibilidades de transformação de muitos dos problemas de nossas cidades, 
reproduzindo a consideração isolada dos aspectos que condicionam a qualidade 
do habitat urbano. Ao reduzir o morar às unidades habitacionais, sem menção às 
questões que definem a localização e suas relações com o espaço e a vida mais 
ampla das cidades, o Estado brasileiro acaba por colaborar na reprodução de 
vários dos problemas de nossa urbanização, perdendo uma grande oportunidade 
de transformar os padrões perversos característicos dos espaços de nossas 
cidades.” (NASCIMENTO E TOSTES, 2011) 

A dispersão urbana causada pelas baixas densidades gera um agravante social, pois as  grandes 
distancias geradas nos projetos coletivos, dificulta a sociabilidade entre a população carente, já que 
estas moradias distanciam a integração de lazer, cultural entre os moradores. A cidade antiga 
existente vem revelando uma incapacidade de atender as novas formas de ocupação, e assim sem 
investimentos necessários às cidades vão se desenvolvendo nas periferias pelo baixo custo e 
desvalorização. A fim de construir uma cidade criativa, que inclua a dimensão de cultura no sentido 
da rede de relações que existe entre as pessoas. 
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Através do estabelecimento de princípios, diretrizes e normas, um Plano Diretor deve fornecer 
orientações para as ações que, de alguma maneira, influenciam no desenvolvimento urbano. O 
zoneamento é um instrumento importante nesse sentido, já que impõe limites às iniciativas 
privadas ou individuais, mas não deve ser o único. É importante também que estratégias de 
atuação sejam definidas para as ações do Poder Público, já que essas ações são fundamentais para 
qualquer cidade. A escolha do local de abertura de uma via, por exemplo, pode modificar toda a 
acessibilidade de uma área e, por consequência, seu valor imobiliário. 

3. Uberaba 

O trabalho de pesquisa foi norteado por varias diretrizes: pela preocupação em se mapear com 
abrangência na escala de toda a periferia da cidade de Uberaba, de como o crescimento está 
acontecendo, mapeando com fotos e mapas, analisando as tipologias predominantes, os acessos e 
espaços públicos. Foi selecionado um número determinado de fatores que, mais que representem 
a importante discussão acerca do tema habitacional e urbanísticas na cidade de Uberaba, coloca 
importância da relação do projeto com as preexistências urbanas, com o entorno imediato; a 
importância das articulações viárias propostas, da continuidade ou rompimento com o 
parcelamento do solo e das  densidades.  

O modelo das habitações na periferia de Uberaba é isolada no lote, com conjuntos habitacionais 
implantados em áreas distantes e sem urbanidade, repetição de tipologias com baixas densidades e 
a não racionalização da obra perduram, assim, como hipóteses falidas no entorno da malha urbana 
da cidade. Quando possuem infraestrutura são fechados em condomínios, clubes particulares e 
chácaras. 

3.1. Diagnostico da área escolhida: Estudos do entorno 
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Figura 02 –  Mapa de Uberaba com área escolhida. Fonte: Prefeitura de Uberaba 

Os projetos habitacionais propostos pelo programa do governo, Minha Casa Minha Vida, acaba por 
definir as áreas periféricas da cidade, já que nos últimos anos que ocorreu um aumento significativo 
de aquisição de moradia para a população de baixa renda. Visto que todos os novos conjuntos 
habitacionais previstos margeiam a malha urbana nos limites de entornos frágeis, com uma 
predominância residencial, sem preocupação com os remanescentes naturais, equipamentos, 
serviços e espaços públicos de qualidade. Os conjuntos habitacionais de luxo e chácaras  continuam 
por intercalar estas novas áreas de crescimento da cidade, implantando grandes áreas muradas e 
inviabilizando o espaço publico para todos.  

A problemática em questão se modela na construção da expansão da cidade de Uberaba, uma 
cidade de médio porte que está dentre uma de varias as cidades do país a sofrerem com os seus 
limites fragmentados. O programa habitacional do governo brasileiro, Minha Casa Minha Vida, vem 
desenhando as periferias da cidade, se tornando fatores urbanos determinantes, já que quando 
fala-se em projetos de arquitetura social, o descaso que ocorre é enorme e estas grandes glebas 
estão desenhando a cidade de uma forma a formar um anel habitacional precário sem recursos e 
qualidade. A área escolhida para o projeto urbano e habitacional se localiza na BR 262, onde estas 
novas áreas habitacionais estão crescendo de uma maneira desqualificada, sem mobilidade urbana 
e cada vez mais distantes do centro histórico da cidade. Na periferia é visto uma quantidade 
significativa de entornos rurais que ainda não foram loteados, gerando imensos vazios não 
utilizados pela população, já que o crescimento radiocêntrico gera fragmentos habitacionais cada 
vez mais sem equipamentos públicos e de baixa qualidade espacial.  

 

Figura 03 – Mapa de estudo do entorno: uso e coupaçao do solo. Fonte: autora 
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Figura 04 – Lixo nas áreas verdes: Jardim Copacabana. Fonte: autora 

          
Figura 05 - Pacaembu. Fonte: autora                        Figura 06 - Pacaembu. Fonte: autora 

4. Proposta 

A descentralização seria uma solução para as cidades grandes e médio porte, onde ocorre um 
crescimento acentuado, fazendo com que a cidade tenha em suas áreas total um uso misto 
equivalente em todos os pontos periféricos,  criando diversos núcleos urbanos no entorno que 
fragmenta, desta maneira os equipamentos, serviços e comércios são distribuídos pela cidade.  As 
novas centralidades, é de importante pensamento para o nascimento das cidades contemporâneas, 
pois a moradia adequada esta intimamente ligada a mobilidade, ao trabalho, ao lazer, a cultura e a 
segurança.  

A proposta deste trabalho tem como objetivo: adequar as moradias distantes do centro único 
existente nas cidades de cunho tradicional, para distribuir igualitariamente os equipamentos, 
serviços e comércios pelas cidades.  Os objetivos do trabalho são: criar complexos habitacionais 
que gere coletividade e atraia varias camadas sociais; interligar essas novas áreas com a cidade 
existente, para posteriormente tornar-se um organismo autossuficiente; analisar ao entorno das 
área que limitam a malha urbana e a paisagem rural; analises sociais, investigar os novos modos de 
viver, novos padrões familiares e necessidades; inserção de equipamentos, moradias e mobiliários 
únicos e expressivos para cada núcleo, para criar a subjetividade habitacional;  levantar questões 
de tipologias adotadas atualmente, com o intuito de inovar os métodos construtivos, tecnológicos e 
ambientais; planejar o uso mais qualitativo do que quantitativo, inserindo equipamentos de lazer 
diferenciados, equipamentos de cultura, educação , serviços aliados a conceitos de 
sustentabilidade e produtividade. A premissa projetual, foi dividida em três escalas diferentes: 
escala macro, que foi planejar o crescimento da cidade de Uberaba em toda a sua periferia; a escala 
media, que foi selecionar uma área para desenvolver um projeto de zoneamento urbano; e por 
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ultimo foi selecionar uma gleba criada para projetar um conjunto habitacional de uso com áreas 
produtivas urbanas e privadas. 

4.1. Proposta urbana escala macro: Linearidade nos eixos 

"a estrutura monocêntrica tradicional condena historicamente a periferia a 
marginalidade. A multipolaridade assegurar-lhe-á a sua legitimidade urbana.“ 
(BURGEL, 1993, p. 155) 

A forma a ser proposta para o crescimento da cidade de Uberaba se baseia em aproveitar o Plano 
Diretor da cidade que visa  o crescimento nos eixos de desenvolvimento que se situam  em torno 
nas vias de transito rápido, a BR 262, MG 427, Filomena Cartafina e BR 050. Este fator  deverá ser 
utilizado como base projetual do trabalho, já que os acessos dos moradores destas áreas para o 
trabalho, lazer e cultura é dificultado pois os acessos são cortados por vias de transito rápido, 
gerando falta de segurança, demora para a chegada do transporte publico e consequentemente 
falta de mobilidade urbana. O projeto urbano em escala macro, visa estruturar os crescimentos 
habitacionais em uso misto, em torno dos eixos de desenvolvimento, sendo intercalados por áreas 
rurais que terão cultivos maiores, sob cuidados das cooperativas agrícolas de cada gleba 
habitacional de uso misto. O objetivo é que a longo prazo o crescimento seja intercalado por zonas 
estruturadas rurais. O crescimento linear com uso misto garante áreas independentes do centro 
histórico existente com uma nova participação e renda da população com as áreas agrícolas. Em 
contrapartida o crescimento radiocêntrico acaba por definir áreas cada vez mais fragmentadas, 
dado o anel que vai  crescendo neste sentido de crescimento, ficando difícil estruturar todas as 
áreas periféricas da cidade. 

  

Figura 07 – Escala macro: Projeto da periferia de Uberaba. Fonte: autora 

O projeto separa as periferia – Mapa Figura 07 – em áreas de requailificaçao urbana (cor amarela), 
onde terão áreas habitacionais de uso misto que serão implantadas em torno dos eixos de 
desenvolvimento. Área do parque tecnológico (cor azul), destinada a um crescimento focado em 
desenvolvimento ambiental, por ter grandes áreas de preservação permanente e ser destinado 
pelo plano da cidade de ser o parque tecnológico da cidade com campos de pesquisa e 
universidades ligadas ao meio ambiente. A zona rural (cor verde) com foco em cultivos maiores, 
como a lavoura, terão equipamentos , infraestrutura e habitação rural. O transporte publico 
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(tracejado preto) é uma diretriz  de linha para transporte publico, margeia todo o entorno 
fragmentado na periferia que interliga com todas as linhas existentes, indo em direção aos eixos de 
desenvolvimento nas vias de transito rápido. 

4.2. Proposta urbana escala media: Áreas de uso misto e zoneamento permacultural  

O planejamento da expansão da Cidade de Uberaba escolhido situa na BR262, em direçao a cidade 
de Campo Florido uma das áreas periféricas mais carentes de infraestrutura, equipamentos de 
qualidade e espaços públicos. O objetivo é reestruturar a área com inserção de diversos 
equipamentos urbanos e habitações que aliem os conceitos de rurbanização nas cidades. A 
proposta tem como premissa um zoneamento permacultural, que divide as áreas verdes em áreas 
produtivas; aumento da densidade e diversos equipamentos urbanos. Propondo espaços públicos 
que aproveitem os remanescentes naturais como aliado ao projeto, incluindo ciclovias, pistas de 
cooper, pistas de skate, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, mobiliários e equipamentos 
públicos. 

A área escolhida foi dividida em oito glebas habitacionais de uso misto. Cada gleba terá uma 
cooperativa agrícola responsável por uma área rural que intercala as áreas da periferia da cidade. 
Estas glebas possuem habitações de uso misto que terão paisagismo produtivo nas calçadas com 
arvores frutíferas, hortas privadas em cada tipologia habitacional; parques públicos e corredores 
ecológicos que terão arvores frutíferas com diversidade de frutos. Para uma economia de energia e 
água, cada gleba terá um auxilio de sistemas cíclicos(renováveis). Tendo um sistema de energia 
renovável e captação da água pluvial, que será tratada, para uso de irrigação das áreas verdes e 
para o uso em sanitários dos edifício de uso misto, de cada gleba. Estas captações serão feitas com 
pavimentações drenantes que terão escoamento  em pequenos canais localizados  entre áreas de 
produção agrícola. Já a energia será captada por placas solares instaladas nos edifícios e mobiliários 
urbanos.  

No plano das novas áreas da periferia da cidade, não existirá setorização de usos, os edifícios 
administrativos e comerciais, se fundem aos habitacionais na malha urbana e áreas rurais, gerando 
um uso misto do solo. A proposta abandona as estruturas tradicionais: quarteirão, praça. Prevê um 
eixo estruturado para vias de transporte publico, ciclovias, veículos de diversas cargas sejam 
organizados de modo a trazer segurança para toda a população que morar, trabalhar  e usufruir 
destas áreas. Essas novas áreas  devem possibilitar através de um número estabelecido de 
habitantes, de equipamentos e serviços lá introduzidos, as relações sociais da comunidade, com os 
princípios de unidades de vizinhança. 
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Figura 08 – Proposta escala media: mapa uso e coupaçao do solo. Fonte: autora 

A proposta nesta escala projetual foi suprir a carência do entorno, as novas áreas foram definidas 
diante do seu entorno carente  de equipamentos, mobilidade  e lazer. Com analise no mapa de uso 
e ocupação do solo é visto que o crescimento em torno do eixo de desenvolvimento se predomina 
em usos mistos (comercial, residencial, institucional, serviço  com áreas de paisagismo produtivo e 
cultivo), para posterior a entrada de grandes áreas de cultivo (ZONA RURAL). São dispostas oito 
glebas, que serão divididas pela malha viária. Cada uma delas, terão uma cooperativa agrícola que 
cuidará da irrigação das áreas produtivas de suas áreas, e os cultivos maiores que ficam mais 
distantes do eixo de desenvolvimento (ZONA RURAL), na que são as áreas que intercalam cada 
nova expansão da periferia da cidade. No entorno imediato serão implantadas áreas de uso misto 
para fortalecer os espaços carentes de infra estrutura com equipamentos de boa qualidade. Os 
remanescentes existentes serão utilizados para integrar com a paisagem, e no seu entorno terá uso 
exclusivamente institucional, com áreas  livres para lazer, como academias, playgrounds, e uso 
sustentável dos parques ecológicos. O crescimento prevê que ao permitir a entrada do espaço 
rural, nas áreas urbanas,  a longo prazo as cidades se tornarão rurbanas, com áreas produtivas 
publicas, residenciais e  produção comunitária, criando uma nova relação do homem com a 
natureza. 

A malha viária foi desenvolvida a fim de aproveitar a hierarquia do entorno, anexando  as vias de 
uso arterial, implantando ciclovias  nas ilhas e arborizando com paisagismo produtivo urbano. As 
vias locais não terão um projeto fixo, para maior flexibilidade projetual, criando diversas linguagens 
em cada gleba. Na BR262, que é via de transito rápido foi feita uma marginal com ciclovia que 
conecta o centro da cidade de uma maneira mais rápida, afim de proporcionar maior segurança 
para quem acessa a nova área e separando para o uso do transporte publico. Já a densidade será 
escalonada, onde ponto mais baixo fica entorno das matas ciliares e áreas verdes, para não afetar 
na ventilação da cidade e visão das áreas verdes.  

4.3. Proposta escala micro: Conjunto habitacional  

A área escolhida para ao planejamento urbano teve como premissa projetual o uso misto com 
áreas produtivas. O programa desenvolvido baseia em atender as necessidades do entorno, 
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inserindo equipamentos diversos, culturais, educacionais, centros médicos com farmácia, áreas de 
lazer,  cooperativa agrícola para a venda de produtos e administração  da economia, salas 
empresariais e comércios. A proposta do conjunto habitacional foi pensado para que ocorra a 
interligação destes equipamentos com as habitações, de um modo a privilegiar o espaço publico, 
tendo um edifício com uma dinâmica diferente. 

Nesta primeira proposta do conjunto habitacional teve como premissa projetual o uso misto , 
implantando equipamentos de cultura, esporte, saúde, criação de um lago artificial , vias em torno 
do remanescente natural para diminuir o trafego de carros e privilegiava o pedestre e ciclistas, com 
implantação de uma pista de cooper e ciclovia em todas as glebas. As ruas locais tem o seu desenho 
estipulado para  diminuir o fluxo de veículos, e aumentar o de pedestres. No nível térreo, não 
possuiria habitações, já que os espaços livres ficariam reservados aos equipamentos (culturais e 
esportivos), comércios, uma cooperativa agrícola que visa administrar a irrigação, os plantios nas 
áreas habitacionais e nas áreas rurais. A proposta visa uma integração com os equipamentos e 
comércios num mesmo nível para garantir acessibilidade aos moradores. Criando uma 
sociabilização cultural e produtiva entre os moradores e frequentadores do equipamento. A 
cobertura teria uma grande estrutura  elevada que permitiria sombreamento e geraria energia por 
meio de placas solares, e captação da água da chuva para beneficio deste conjunto habitacional, 
propondo tecnologias para gerar economia para os moradores que possuiriam este auxilio 
sustentável tanto para o edifício quanto para iluminação e irrigação publica. 

 

Figura 09 – Escala micro: Primeira proposta: Maquete 3D conjunto habitacional. Fonte: 
autora 

Na segunda proposta da escala micro, o desenho da malha viária modificou e foi aproveitado o 
remanescente existente para inserir equipamentos públicos. A proposta projetual de todas as 
glebas tem como intuito mesclar os equipamentos urbanos, serviços, comércios com as áreas 
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habitacionais de maior densidade, junto com as áreas de cultivo (zoneamento permacultural) que 
servem como base da economia e lazer local e regional. A premissa de projeto foi de elevar as 
habitações para deixar o solo livre para o cultivo e implantação de arvores frutíferas com diversos 
desenhos paisagísticos. No nível da rua tem equipamentos, serviços, mobiliários urbanos, 
comércios espalhados junto as áreas produtivas. O zoneamento produtivo, chamado de 
zoneamento permacultural foi dividido em quatro zonas: ZONA 1 – Lavouras (zona rural da escala 
macro); ZONA 2 – Paisagismo produtivo; ZONA 3 – Hortas familiares; ZONA 4 – Parques ecológicos. 
A ZONA 1 corresponde ao cultivo maior, lavouras:  ZONA 2 – Paisagismo produtivo  (em toda área 
de acordo com o projeto do conjunto habitacional ) intercalando as áreas de acesso de pedestre, 
ciclovias, a via local e as vias que circundam a área), ZONA 3 – Hortas familiares (áreas privadas) e 
ZONA 4 – Parques ecológicos (pomares e aproveitamento dos remanescentes existentes, criando 
corredores verdes entre uma gleba e outra). 

O programa do edificio de uso misto foi dividido em cada pavimento: Na planta térrea o programa 
tem cooperativa agrícola; Supermercado; Área para feiras agrícola; Praças de alimentação; 
Comércios; Escola de esportes e quadras; Biblioteca. No primeiro pavimento possui: Habitações 
com três tipologias; Praças de alimentação; Comércios; Biblioteca; Ponto digital; Salas empresariais. 
No segundo pavimento: Habitações com três tipologias; Praças de alimentação; Comércios; 
Biblioteca; Salas empresariais; Ponto digital. No terceiro pavimento possuía áreas em comum e 
moradias temporárias, sendo dividido em: Áreas de camping; Praça de alimentação; Comércios; 
Áreas para reuniões coletivas dos moradores. O edificio possui aberturas centrais para uma 
ventilação natural e entrada de iluminaçao natural. 

As unidades habitacionais participariam dos programas de habitação do governo, onde cada família 
poderia escolher qual a metragem adequada para a quantidade de moradores. Neste conjunto 
habitacional, possui três tipologias diferentes: (50m² , 60m² e 80m²) mais áreas livres para cultivo  e 
lazer privativos em cada tipologias que variam de 20m², 24m² e 32m², respectivamente.  Estas 
áreas livres formam terraços que ficam aparentes na fachada do edifício, auxiliando na climatização 
e produção  de uso  familiar. 

  

Figura 10 – Escala micro:  Planta terreo. Fonte autora 
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Figura 11 – Escala micro: Planta primeiro pavimento. Fonte autora 

Nos pavimentos com tipologias habitacionais, que serão dois, a circulação será destinada ao 
paisagismo produtivo, propiciando áreas de sombreamento e alimento, aliados a mobiliários como 
playgrounds, academias, telefone publico e bancos eletrônicos. As tipologias ficarão separadas uma 
das outras por um vazio que permite a ventilação total da fachada do edifício, estes espaços 
intersticiais terão suas áreas pré projetadas para o uso de cultivo e entrada das tipologias, assim 
cada morador poderá interferir na arborização da entrada de sua habitação. Já no terceiro 
pavimento, onde ficará o terraço, com áreas de camping e encontros sociais, a água pluvial é 
captada e armazenada em reservatórios que se situam no piso do edifício para o uso em sanitários 
e torneiras das e serviços habitações do edifício. Tendo uma cobertura no edifício que tem a função 
de armazenar energia por meio de placas solares, além de garantir sombreamento e proteção para 
o pavimento terraço. 
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Figura 12 – Cortes edificio. Fonte autora 

 

Figura 13 - Planta Tipologia de 60m² 

Todas as tipologias habitacionais possuem um eixo fixo estrutural de áreas molhadas, que serão 
entregues a cada morador que escolherá seu layout dependendo do tipo de uso que esta moradia 
terá. As paredes preenchidas são fixas e as divisões não preenchidas serão móveis. As fachadas 
terão portas camarão que se abrem para a rua com espaços de cultivo privado, junto a áreas de 
lazer com a churrasqueira. Na entrada de cada tipologia, o morador ficará responsável pelo 
paisagismo, podendo até inserir mobiliários de lazer. 
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O espaço 1 – Figura 13 – terá área para churrasco, lazer, e cultivo na borda, os cultivos terão caixa 
de 80cm de profundidade, podendo inserir arbustos frutíferos. As paredes em grelha estruturam a 
borda da fachada e servem de apoio para hortas verticais e trepadeiras. O espaço 2 – Figura 13 – 
será publico porem cria uma entrada para cada morador com arvores produtivas, tendo um espaço 
livre e que permita a entrada do ar natural e sol provenientes da fachada. Cada morador poderá 
inserir mobiliários, playgrounds, bancos. A área de serviço terá uma parede em grelha que permite 
ventilação natural, entrada da luz do Sol, e apoio para ortas verticais e trepadeiras. Para áreas de 
cultivo e passagem de tubulações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado, o piso terá um vazio 
de 80cm – Figura 18 –  de um pavimento para outro. Os pisos das tipologias serão removíveis de 
acordo com a vontade do morador, podendo instalar saídas destas tubulações no piso. 

 

Figura 14 – Corte tipologia 60m². Fonte: autora 

Conclusões 

O programa habitacional, permite nos compreender o espaço habitat de uma forma mais 
democrática em usos, parcelando o solo com habitação e equipamentos urbanos interligados, para 
que crie áreas de convívio cultural e crie espaços públicos de qualidade, privilegiando o pedestre e 
ciclistas, além de inserir áreas de cultivo em todo o programa. No parcelamento da área,, os 
espaços de cultivo publico como eixos produtivos, e no paisagismo será dividido em áreas agrícolas 
diferentes, dependendo do uso de cada área. Com princípios em criar um bioclima saudável e com 
energia renovável, o conjunto habitacional possuirá elementos para uma moradia menos 
impactante ambientalmente, com o piso e asfalto drenante, o conjunto capta a agua da chuva para 
o seu próprio uso, e possui placas solares isoladas na cobertura e mobiliários urbanos, para auxiliar 
na iluminação do conjunto habitacional(publico e privado). Cada pavimento tem vazios em comum, 
favorecendo a troca de ar pela ventilação cruzada no interior, além dos usos de lazer, playgrounds, 
academias, com as aberturas nas fachadas que criam grandes terraços. As tipologias serão 
divididas em três, 50m², 60m² e 80m² possuirão além destas áreas, espaços de cultivo em um do 
seu plano que ficará exposto na fachada do edifício, este cultivo será privado para cada morador e 
também favorece na climatização de cada tipologia que se desenhará em torno da fachada de uma 
maneira linear. O conjunto habitacional atrai vários tipos de moradores e frequentadores, 
revitalizando a área de entorno carente a tipologia auxiliará no fluxo e na proximidade de moradia 
e trabalho. No programa habitacional haverá uma porcentagem de tipologias para o apoio de 
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aquisição à habitação em programas habitacionais do governo. Gerando uma nova dinâmica 
habitacional, onde não haja segregação entre rico e pobre, produzindo coletividade e novos 
comportamentos ligados ao meio ambiente. 

Um debate deve ser feito nas densidades programadas nos Planos das cidades, refletindo sobre 
como esta se integra à cidade. Na escala mais intima às escalas maiores, que seriam as cidades, 
considerando os fatores construtivos, espaciais, urbanos e principalmente, humanos. Desta forma, 
planejar a relação de equilíbrio entre o progresso tecnológico e o desenvolvimento social, passa a 
ser um desafio das cidades contemporâneas e um fator de suma importância para o futuro da 
gestão urbana, para atender uma sociedade que cada vez mais avança tecnologicamente, buscando 
integrar os vários interesses sejam eles capitalistas e principalmente para o fortalecimento 
da cidadania. No entanto o crescimento de novos bairros bem estruturados, ainda faz parte da 
agenda das politicas habitacionais federais, que ainda insistem num crescimento homogêneo de 
casas de baixa densidade e sem mobilidade urbana, quase sempre próximas das vias de trafego 
rápido, como nas rodovias. A cidade reúne pessoas das mais diversas origens, dos variados tipos de 
instrução, renda e cultura. Porem em qualquer parte do mundo ela nasceu e desenvolveu a partir 
de um núcleo, e assim foi se preservando na cidade moderna. É de suma importância que as 
novas áreas a serem construídas nas cidades priorizem a qualidade de vida da população, afim de 
que cresçam de uma maneira mais democrática, implantando usos mistos para se tornarem cada 
vez mais independentes da infraestrutura do centro da cidade. O modelo da cidade moderna, 
segrega os usos, fator este, que acabou gerando desastres sócio espaciais nas cidades. O melhor a 
se fazer é criar formas de minimizar o risco do descompasso entre o progresso tecnológico e o 
desenvolvimento social, pois as novas tecnologias ao mesmo tempo que impulsionaram os avanços 
em infraestruturas nas cidades, também contribuíram para o aumento da exclusão social e o 
distanciamento entre o rico e o pobre. 
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 Resumo 

Esta pesquisa visa entender como o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial do 
município de Sorocaba, a Lei 8.181/07, estabelece as diretrizes para o desenvolvimento da 
cidade visando o equilibro entre desenvolvimento social, ambiental e de que forma o Plano 
Diretor estabelece as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) para a população de baixo 
poder aquisitivo da cidade de Sorocaba - SP.  
Nesta pesquisa faz-se em um primeiro momento uma revisão bibliográfica sobre o assunto. 
Outra estratégia de pesquisa se deu por meio de participação em eventos formais da 
Prefeitura de Sorocaba visando compreender como está se efetivando o planejamento da 
cidade no que  tange as questões relacionadas às políticas habitacionais de Sorocaba. Um 
dos eventos em que participei foram audiências públicas da proposta de revisão e 
atualização Plano Diretor Físico Territorial de Sorocaba – SP. Além disso, essa pesquisa 
realizou levantamentos de dados, referentes a saneamento básico com dados do IBGE 
(2010), levantamento sobre HABITAT, sobre o Estatuto da Cidade e leitura dos Planos 
Diretores Físico e Territorial da cidade de Sorocaba - SP. 

Palavras chave 

Plano Diretor, Sorocaba, Habitação de Interesse Social e Sustentabilidade. 

Abstract 

This research aims to understand how the Master Plan of the municipality of Sorocaba, Law 
8.181/07, establishes guidelines for city development targeting the balance between social 
development, environment and how the Master Plan establishes the ZEIS (Special Areas of 
Social Interest) for the low-income population of the city of Sorocaba - SP. In this research it 
is at first a literature review on the subject. Another research strategy was through 
participation in events of Prefecture Sorocaba aiming to understand how it is effecting city 
planning regarding the policy issues housing Sorocaba. One of the events I participated in 
were hearings public of the proposed revision and update Master Plan of Sorocaba - SP. 
Furthermore, this research conducted surveys data, which basic sanitation to IBGE (2010), 
survey HABITAT on the City Statute and reading of the Master Plan of Sorocaba City. 

Key words 

Master Plan, Sorocaba, Social Housing and Sustainability. 
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Introdução 

Este projeto visa analisar como está ocorrendo o processo de crescimento urbano e ao 
mesmo tempo como a questão habitacional está equacionada na cidade de Sorocaba, 
interior do Estado de São Paulo. 

Objetivos 

Gerais 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico 
Territorial do município de Sorocaba no que se refere aos seus instrumentos de Habitação 
de Interesse Social. 

Específicos 

- Analisar o plano diretor de Sorocaba, a lei 8181/2007 à luz dos objetivos do Estatuto da 
Cidade no que concerne aos objetivos de determinar artigos que tratem de Habitação de 
Interesse Social; bem como verificar se existe a preocupação com a preservação do meio 
ambiente e qualidade de vida. 

Metodologia 

O trabalho está sendo realizado utilizando-se de dados de domínio público disponibilizados 
pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e também do trabalho de campo por meio de revisão 
da literatura sobre o tema. Para tal foram adotadas as seguintes ações metodológicas: 

1- Levantamento e análise do atual plano diretor e dos anteriores; 

2- Compilação e análise dos dados; 

3- Leitura e elaboração de fichamentos de textos e livros sobre o assunto; 

4- Redação de artigos científicos. 

1. Contexto da cidade de Sorocaba 

O município de Sorocaba possui uma área total de 449,804 km², onde se distribuem 586.625 
habitantes de acordo com os primeiros resultados do censo IBGE 2010. Deste total, 580.340 
estão em área urbana, configurando uma alta taxa de urbanização, chegando a 98,9% da 
população. A densidade demográfica em Sorocaba é de 1.306,55 hab./km², segundo 
projeção do IBGE (2010), Sorocaba terá em 2020 aproximadamente 692.460 habitantes.  

Em termos de urbanização a diversificação na ocupação econômica regional corresponde ao 
aparecimento e crescimento de núcleos e cidades, com características diversas.  

A organização territorial de Sorocaba apresenta nítidos contornos socioeconômicos. Sendo 
assim, até a década de 1990 observou-se que as regiões mais próximas do centro antigo (em 
áreas com infraestrutura e equipamentos públicos) estava concentrada a população de 
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maior poder aquisitivo, e ao norte do município, de maneira mais acentuada, concentrava-
se a população de menor poder aquisitivo.  

Ainda nos anos de 1990, surgiu uma tendência de formação de conjuntos habitacionais, 
ocupados por população de média e alta renda (a região leste se apresenta como vetor 
desta modalidade de ocupação).  

Na última década, entretanto, observa-se uma nova mudança nesta configuração, a partir 
do incremento de investimentos públicos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura na 
região norte, esta região passou a ser uma das mais bem servidas do município e com 
maiores índices de expansão comercial e habitacional.  

Constatou-se um esvaziamento da região central, que perde população para os condomínios 
fechados de alto padrão, o que pode causar uma alteração do mapa de distribuição de 
renda da cidade. 

A partir desses dados, é possível concluir que Sorocaba é uma cidade que passa por 
constante crescimento demográfico e forte pressão sobre os ambientes naturais do 
município, o que exige cuidados por parte do poder público e gestão equilibrada para 
manutenção da qualidade de vida à sua população e oferta de moradia digna a todos. 

2. Breve Histórico do ‘progresso’ da Habitação de Interesse Social 

O setor imobiliário revoluciona bairros residenciais e até mesmo as periferias, empurrando 
os pobres para além dos antigos limites, no contexto de total falta de planejamento urbano 
por parte dos municípios incentivados pelos recursos públicos e privados.  

Auxiliada por políticas públicas a especulação aumenta e identificam a valorização 
imobiliária como progresso. 

Com toda a diversidade há os pobres (com 0 a 3 salários mínimos, correspondem a 84% do 
déficit habitacional1) na sociedade mais desigual do mundo, onde se aceita que os pobres 
ocupem até áreas de proteção ambiental: APP’s (favelas em áreas de risco), mas, não se 
aceita que ocupem áreas valorizadas pelo mercado.  

Gerando assim, a falta de qualidade de vida aos cidadãos, pobres ou ricos, é triste entender 
que um Ser Humano, por ser ‘pobre’, é obrigado a viver numa zona de perigo 
constantemente, afinal, a habitação é uma necessidade básica e uma aspiração do qualquer 
ser humano. 

Segundo Fernandes (2003), a habitação desempenha três funções diversas: a social, a 
ambiental e a econômica.  

Como função social, tem de abrigar a família e é um dos fatores do seu desenvolvimento. 
Segundo Abiko (1995), a habitação passa a ser o espaço ocupado antes e após as jornadas 
de trabalho, acomodando as tarefas primárias de alimentação, descanso, atividades 

                                                 
1
 MARICATO, Ermínia. O programa Minha Casa, Minha Vida articula planejamento urbano à política 

habitacional? 

http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/182/fato-opiniao-o-programa-minha-casa-minha-vida-articula-134745-1.asp


 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

        ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  634 

 

fisiológicas e convívio social. Sendo assim, a habitação deve atender os princípios básicos de 
habitabilidade, segurança e salubridade.  

Na função ambiental, a inserção no ambiente urbano é fundamental para que estejam 
assegurados os princípios básicos de infraestrutura, saúde, educação, transportes, trabalho, 
lazer etc., além de determinar o impacto destas estruturas sobre os recursos naturais 
disponíveis. Além de ser o cenário das tarefas domésticas, a habitação é o espaço no qual 
muitas vezes ocorrem, em determinadas situações, atividades de trabalho, como pequenos 
negócios (ABIKO, 1995). Neste sentido, as condições de vida, e moradia e de trabalho da 
população estão estreitamente vinculadas ao processo de desenvolvimento.  

Já a função econômica da moradia é inquestionável: sua produção oferece novas 
oportunidades de geração de emprego e renda e mobiliza vários setores da economia local e 
influência os mercados imobiliários e de bens e serviços.  

Em qualquer lugar do mundo, a produção habitacional é um dos principais fatores que 
impulsiona a urbanização do território. 

3. O que é Habitação de Interesse Social 

Habitação de Interesse Social (HIS): é aquela destinada a famílias com renda igual ou inferior 
a seis salários mínimos ou com a capacidade de pagamento a ser definida, de promoção 
pública ou privada, com o padrão de unidade habitacional com um sanitário, até uma vaga 
de garagem e área útil de, no máximo, 50 m2, com possibilidade de ampliação quando as 
famílias beneficiadas estiverem envolvidas diretamente na produção das moradias.  

4. As ZEIS 

As ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) podem ser entendidas como uma categoria do 
zoneamento da cidade que permite um padrão urbanístico próprio, com tratamentos 
diferenciados a partir de um plano específico de urbanização. Em função do contexto 
urbano em que são inseridas, elas podem ganhar diversas formas. 

Essas Zonas representam uma solução potencial para a regularização fundiária em favelas e 
para a urbanização de loteamentos e favelas precárias, se destacam pelo esvaziamento das 
áreas centrais nas médias e grandes cidades, provocando um aumento de terrenos sem uso, 
propícios à reforma urbana e à disposição habitacional de interesse social.  

“O instrumento das ZEIS representa o reconhecimento da 
diversidade das ocupações existentes na cidade e a 
possibilidade de construção de uma legalidade dos 
assentamentos, tanto na qualificação e requalificação das áreas 
periféricas quanto na democratização do acesso à cidade 
provida de infra-estrutura, regulando a atuação do mercado 
imobiliário”.2 (sic) 

                                                 
2
 BUENO, Laura Machado de Mello, Org.: Cymbalistas, Renato, Org. PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS: NOVOS 

CONCEITOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL / Organizado por Laura Machado de Mello Bueno e Renato 
Cymbalista – São Paulo: Annablume, 2007. (pág. 34) 
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Em sua regulamentação no Estatuto da Cidade, em 2001, criou-se uma expectativa quanto à 
possibilidade de que os municípios pudessem contar com uma maior capacidade de controle 
sobre os processos de produção e apropriação do espaço, o que faz valer a função social da 
propriedade urbana. 

Porém, a expectativa sobre a transformação dos instrumentos urbanísticos no Brasil, das 
ZEIS, esbarra na necessidade de uma grande transformação, esta mais ampla e estrutural da 
sociedade e dos Estados brasileiros. Sem as ZEIS é possível que estes cumpram um papel 
apenas remediador de desigualdades urbanas mais graves, mas sem promover uma real 
transformação no quadro estrutural da produção urbana desigual. 

5. Áreas de Especial Interesse Social para Habitação em Sorocaba: 

Segundo o Plano local de Habitação de Interesse Social de Sorocaba (2010), foi realizado um 
levantamento sobre a demanda habitacional em Sorocaba: 

 

Tabela 1 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SOROCABA. Encontro 
Estadual do Plano de Habitação. Sorocaba – SP. 07 de outubro de 2010. 

Fundação João Pinheiro - FJP  N° Domicílios 

Déficit Habitacional Básico – FJP ¹  10.927 

 Inadequação fundiária 983 

Inadequação Habitacional – FJP ¹ Adensamento Excessivo 4.517 

 Domicílios sem banheiro 674 

 Carência de infraestrutura 1.892 

 

Secretaria da Habitação e Urbanismo – Prefeitura de Sorocaba N° Sub- Habitações 

Sub- habitações em áreas públicas e particulares com demanda de 
remoção para remanejamento 

1.349 

Sub- habitações em áreas públicas, particulares e dominiais com demanda 
de urbanização, pressupondo remoção apenas nos casos de risco social. 

  

7.756 

Notas: ¹. Famílias com renda até 3 salários mínimos (Fonte: IBGE, 2000 e Fundação João 
Pinheiro, 2005) 
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6. Análise do Plano Diretor Físico e Territorial de Sorocaba (Lei nº 8.181/07) 

 
Tabela 1 – Análise do Plano Diretor Físico e Territorial sobre o assunto. Fonte do documento 
original: Lucio Gonzaga Lobo Júnior, 2009. 

Ano do Plano Diretor 
2007 

1. O município já possuia plano(s) 

diretor(es) antes do atual? 
O primeiro “Plano Diretor de 

Sorocaba” foi aprovado em 1966. Em 
1974, é aprovado um “Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado”. Na prática, 
um “Código de Zoneamento”, datado de 
1968, orientou a construção da “cidade 
formal” até a promulgação da Lei 
7.122/04, que deu origem ao Plano 
Diretor que foi revisado pela legislação 
em vigor (Lei 8.181/07) 

2. O plano diretor estabelece um novo 

perímetro urbano no município? 
Sim. O perímetro urbano da cidade de 

Sorocaba havia sido estipulado através 
da Lei 2026/79. Formalmente, o Plano 
Diretor não revogou esta lei, mas na 
prática estendeu s limites da área urbana 
do município ao criar as “Áreas de 
Expansão Urbana”, assim definidas no 
Art. 11 do Plano Diretor de 2007. 

3. O Plano Diretor aumentou ou 

diminuiu o perímetro urbano do município? 
Segundo dados apresentados pela 

Prefeitura quando do processo de 
debates que resultou na Lei 7.122/04, o 
somatório das áreas “Urbana”, “de 
Expansão Urbana” e “ Industrial” 
passaria de 51,13% para  82,40% do 
território municipal. Inversamente, a 
“Área Rural” passaria de 48,87% para 
17,60% do território, o que de resto se 
efetivou com a aprovação do Plano 
Diretor em 2004. 

4. O Plano Diretor estabelece que os 

novos loteamentos devem prever áreas para 

habitação de interesse social? 

O PD não estabelece qualquer cota de 
habitação de interesse social em novos 
loteamentos. 
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7. Como a cidade de Sorocaba lida com ZEIS/AEIS em seu Plano Diretor 

A rigor o Plano Diretor Físico e Territorial de Sorocaba não estabelece ZEIS ou AEIS. O que há 
é uma disposição bastante genérica no sentido de que o município poderá vir a instituí-las 
através de lei específica. Foi promulgada a Lei 8451/08 que avança em alguns aspectos 
quanto a diretrizes para a implantação de AEIS e ZEIS, sem, contudo grafá-las de forma 
individualizada nem tampouco estabelecer de forma cabal distintos tipos de AEIS ou ZEIS. 

O plano não aponta que as áreas de especial interesse social para habitação que possam vir 
a ser delimitadas terão os seguintes objetivos:  

I - promover a regularização fundiária em assentamentos irregulares nos termos da 
Legislação Federal pertinente; 

II - promover a execução de habitações de baixo custo.  

Na questão de prever a regulamentação das zonas especiais de interesse social há remissão 
para lei específica cujos propósitos estabelecidos no Plano Diretor foram parcialmente 
cumpridos pela Lei 8451/08. 

Na Lei 8451/08 referida no item 1 há uma disposição no parágrafo 4° do artigo 5° temos: 

“ As áreas ou imóveis vazios contíguos às ZEIS ou AEIS poderão 
ser incorporados ao seu perímetro, desde que sejam destinadas 
à realocação de habitações e/ou edificações comunitárias e 
sociais, previstos no plano urbanístico mencionado no 
parágrafo primeiro deste artigo, mediante amplo e 
transparente debate com os cidadãos e aprovação no legislativo 
e em consonância com a legislação vigente”.3 

Conclusões  

Preliminarmente percebe-se que o Plano Diretor Físico e Territorial de Sorocaba não 
delimita áreas das ZEIS (Zona Especiais de Interesse Social), não conceitua o que seriam 
essas áreas, nem mesmo estabelece prazos para que sejam demarcadas. No entanto, o 
Plano Diretor estabelece que devam ser produzidas habitações de baixo custo. Essa 
definição não estabelece qualquer relação com a necessidade de que tragam qualidade de 
vida para seus moradores. 

Seria necessário ter um levantamento mais preciso que culminaria em um plano de 
habitação, para o qual seriam necessários mais tempo e discussões. Há uma grande 
preocupação frente a não delimitação das áreas de ZEIS e também a falta de informações 
sobre os problemas habitacionais.  

                                                 
3 JÚNIOR, Licio Gonzaga Lobo. REDE NACIONAL DE AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS 
PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PLANOS DIRETORES 
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. 2009. 
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Resumo 

Este Projeto de Extensão teve como proposta a execução de uma ação e um serviço, na 
comunidade do Jardim Novo Maracanã, região noroeste da cidade de Campinas, estado 
de São Paulo, onde se localiza a Escola Estadual Professor Álvaro Cotomacci. A demanda 
inicial foi a requalificação ambiental da área onde está implantada a escola, que sofria 
um processo de degradação causado pelo despejo de lixo, com consequências 
ambientais, sociais e psicológicas para a comunidade e para a escola. A proposta do 
projeto incluiu ampliar essa ideia, incorporando a acessibilidade como fator de resgate 
da qualidade ambiental e de vida dessa comunidade. Na difusão e divulgação dos 
conceitos e aplicações da acessibilidade com conscientização e sensibilização da 
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comunidade utilizaram-se materiais audiovisuais diversos. Na sensibilização houve uma 
dinâmica de  percurso na escola utilizando acessórios  e/ou  equipamentos  simuladores  
de  limitações  de  mobilidade.  Fotos registraram estas ações de modo a fornecer 
subsídio para formular propostas de intervenção arquitetônica e para avaliação dos 
efeitos da introdução desse novo paradigma na vida da comunidade. As propostas de 
intervenção, parametrizadas por estudos da legislação pertinente e por levantamentos 
da situação existente, serviram para elaborar um estudo preliminar de requalificação 
urbana com ênfase em acessibilidade no local de inserção da escola. Entendemos que é 
por meio da divulgação e difusão dos direitos dos indivíduos, e do conceito de 
Acessibilidade e do Desenho Universal que se assegura o direito a informação, 
formadora de opinião e transformadora da realidade. 

Palavras chave 

Acessibilidade, Desenho Universal, Comunicação, Requalificação Urbana, Cidadania, 
Meio Ambiente 

Abstract 

This extension project was proposed as the execution of an action and a service in the 
community of Jardim Novo Maracanã, at the northwest area of Campinas city, state of 
São Paulo, where the State School Professor Alvaro Cotomacci is located. The initial 
demand was the environmental restoration of the area where the school is located, 
which suffered a process of degradation caused by waste disposal, with significant 
environmental, social and psychological consequences to the community and the school. 
The project proposal  included expanding this idea, incorporating accessibility  as  a  
rescue  and  environmental  factor  for  the  life  quality  of  this community.   Various   
audiovisual   materials   were   used   in   the   diffusion   and dissemination of concepts 
and applications for the accessibility awareness with the community outreach.  In  
awareness  there  was  a  dynamic  route  in  school  using supplies  and / or simulators of 
mobility limitation equipment. Photos registered these   actions   to   provide   subsidy   
to   formulate   proposals   for   architectural intervention and assessment of the effects 
of the introduction of this new paradigm in community life. The proposed intervention, 
parameterized by studies of relevant legislation and surveys the existent situation, were 
used to prepare a preliminary study of urban renewal with  emphasis on accessibility at 
the insertion site of the school. 

We  believe  that  through  the  disclosure  and  dissemination  of  the  rights  of 
individuals,  and  the  concept  of  accessibility  and  universal  design,  the  rights  of 
information to lead opinion and transform reality will be assured. 

 

Key words 

Accessibility, Universal Design, Communication, Urban Renewal, Citizenship, Environment 
 

Introdução 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seus Artigos I e XIII, diz que: 
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Artigo I. “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade.” (grifo meu) (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

1948) 

Artigo XIII. “1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência 
dentro  das  fronteiras  de  cada  Estado.”  (grifo  meu)  (Declaração  Universal  dos 
Direitos Humanos, 1948) 

Os artigos da Declaração dizem respeito às pessoas de todas as nações e assim podemos 
tomá-los também para o caso particular dos brasileiros, habitantes de Campinas, 
moradores do Jardim Novo Maracanã, região do Campo Grande, em especial os usuários 
do lugar onde se insere a EE Prof. Álvaro Cotomacci. Essa é a população-alvo desta 
proposta de trabalho de extensão. 

Os artigos citados acima remetem às questões de dignidade, direitos e liberdade de 
locomoção das pessoas. A promoção da acessibilidade é uma das maneiras de se garantir 
o alcance e fruição aos espaços da cidade e dessa maneira possibilitar o convívio 
saudável entre TODOS. 

A acessibilidade é garantida pelo Decreto nº 5296/04 e, portanto, um direito dos 
cidadãos como garantia de condição de vida digna. Podemos tomar como correta a 
premissa de que  as pessoas têm direitos de usufruir com autonomia e segurança dos 
locais da cidade, bem  como de se locomover para e no interior dos espaços urbanos 
abertos e edificados,  exercendo e exercitando relações de convivência. Esse convívio 
poderá ser tanto mais expressivo, em quantidade de tempo como em qualidade, quanto 
melhor for sua condição de acessibilidade. Uma melhor condição  de acessibilidade é 
fator prioritário para o convívio de pessoas com diferenças de idade, mobilidade, 
aptidões e preferências. E esse convívio diverso é um dos fatores possíveis de promoção 
da inclusão social. Essa questão da inclusão social reforça a missão institucional da PUC-
Campinas. A acessibilidade encontra amparo, portanto, na  legislação,  na  instituição  e  
na  academia,  por  intermédio  da  inclusão  desse assunto nas Leis de Diretrizes e Bases 
da Educação. 

O fato é que nem o amparo da legislação, nem a intenção da instituição, nem as 
Portarias  do Ministério de Educação e Cultura – MEC são suficientes para que a 
acessibilidade passe a fazer parte da vida das pessoas. Mais do que todas as regras e 
intenções juntas é necessário que haja uma transformação atitudinal e que este assunto 
seja incorporado no dia a dia das pessoas como um fator de cidadania e, portanto, de 
direito de qualquer cidadão. É fundamental que TODOS compreendam a riqueza que é a 
diversidade humana e também a potencialidade decorrente disso. E para que essas 
idéias se propagem, se tornem conhecidas e se incorporem à vida das pessoas é 
necessário que elas sejam divulgadas. Essa divulgação é a proposta inicial do trabalho. 

A segunda  iniciativa será  a participação no planejamento e  elaboração de  uma 
proposta de implantação de uma praça acessível na área do entorno da EE Prof. Álvaro 
Cotomacci, de acordo com a legislação aprovada pela Prefeitura Municipal de  Campinas. 
Esse  objetivo  está  de  acordo  com  os  objetivos  propostos  pela comunidade do 
Jardim Maracanã, onde se situa a EE Álvaro Cotomacci. A demanda inicial era a 
requalificação ambiental da área onde foi implantada a escola que sofria um  processo  
de  degradação  causada  pelo  despejo  de  lixo,  com  conseqüências ambientais, sociais 
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e psicológicas para a comunidade e para a escola. O Projeto de Extensão:   Arquitetura   
Inclusiva   propõe   ampliar   essa   idéia   incorporando   a acessibilidade  como  fator  de  
resgate  da  qualidade  ambiental  e  de  vida  dessa comunidade. 

O presente projeto de extensão desenvolveu-se em duas etapas anuais. A primeira etapa  
consistiu  na  difusão  e  divulgação  dos  conceitos  de  Acessibilidade  para  a 
comunidade do Jardim Novo Maracanã onde se situa a EE Prof. Álvaro Cotomacci. A 
segunda etapa foi de planejamento e elaboração de uma proposta de implantação de  
uma  praça  acessível  na  área  do  entorno  dessa  escola.  A  área,  apesar  da 
degradação  ambiental  sofrida  ao  longo  de  décadas,  apresenta  um  rico  sistema 
hídrico com relevante potencial ambiental,  passível de recuperação. Predomina a 
ocupação residencial para uma população de baixa renda, sem grande oferta de 
infraestrutura urbana e de lazer. 

Esta caracterização da região acima apresentada justifica a opção de se projetar uma 
área de lazer acessível, próxima a um equipamento de educação implantado num 
terreno público que necessita de preservação e proteção da nascente existente no local, 
da mata ciliar a ela lindeira, da valorização do patrimônio social que a escola representa, 
bem como das condições sociais e ambientais da comunidade. A acessibilidade foi 
incorporada como possível promotora de resgate dessas condições, pelo ideal de que a 
observância de seus conceitos e o atendimento de suas normas possibilita uma fruição 
dos espaços mais equitativa por um maior e mais diverso conjunto de usuários 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 

9050, 2004 e Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM, 2008). 

Objetivos 

Difusão e divulgação dos conceitos de acessibilidade para a comunidade da região da  
Escola Estadual Prof. Álvaro Cotomacci e elaboração de Estudo Preliminar de 
Requalificação Urbana do local onde está inserida a escola, com ênfase na questão da 
acessibilidade. 

Metodologia 

O presente Projeto de Extensão está direcionado para uma ação: difundir e divulgar o 
conceito de acessibilidade na comunidade do Jardim Novo Maracanã e um serviço: 
elaborar estudo e proposta de requalificação urbana da área onde se localiza a EE Álvaro 
Cotomacci com ênfase na acessibilidade. 

Para o inicio do trabalho foi necessário o conhecimento da área em questão, nas suas 
particularidades físicas e urbanísticas, bem como na sua vocação determinada não só 
pelas diretrizes municipais, como pela compreensão da dinâmica do lugar. Essa dinâmica 
do lugar foi experimentada, de maneira informal, em visitas à escola, acompanhando 
disciplinas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC- Campinas que tiveram a 
área como tema de trabalho. Esse acompanhamento inicial acabou por estabelecer um 
vínculo também para o desenvolvimento da primeira etapa do Projeto de Extensão de 
difusão e divulgação dos conceitos de acessibilidade. Esse vínculo interdisciplinar, por 
sua vez, induziu à execução conjunta de diversas atividades como visitas ao local, e as 
datas comuns de desenvolvimento das atividades. A isso somou-se também o fato de 
que aos sábados um grupo de alunos da escola desenvolvia atividades extracurriculares. 
Esses encontros aconteceram mensalmente de agosto a dezembro de 2010. As 
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atividades eram planejadas de maneira a propiciar, de forma lúdica, a difusão das idéias 
sobre a acessibilidade que a ação proposta no projeto demandava. Esse planejamento  
acontecia  em  reuniões  semanais do grupo de extensão, onde se discutiam os objetivos, 
as estratégias de ação e, às vezes, se elaboravam as tarefas preparatórias para execução 
das atividades. Algumas vezes esse planejamento aconteceu de forma interdisciplinar 
pois como o grupo de extensão era pequeno, necessitávamos da ajuda dos alunos 
envolvidos nas demais disciplinas para a execução das atividades de maneira a se 
cumprirem os objetivos propostos. 

O início das atividades era, em geral, precedido de uma apresentação conceitual 
relacionada ao assunto que seria abordado e em seguida havia uma explicação da 
atividade programada. A atividade tinha a finalidade ora de promover a discussão sobre 
o assunto tratado, ora de posibilitar um registro que documentasse o entendimento que 
os alunos presentes guardavam do que fora trabalhado. Esses momentos envolviam os 
alunos da EE Prof. Álavaro Cotomacci participantes das atividades extracurriculares, os 
alunos da PUC-Campinas da Prática de Formação de Responsabilidade Social e os 
bolsistas do Projeto de Extensão, além das professoras responsáveis pelas atividades e, 
eventualmente, da diretora da escola e outros professores interessados. 

Os registros produzidos eram organizados e analisados de acordo com os objetivos da 
atividade e possibilitavam também uma estimativa quantitativa do número de 
participantes, uma vez que nem todos entregavam suas impressões. Os registros 
fotográficos foram igualmente importantes como material de documentação. Esse 
material forneceu dados a maneira de um levantamento, capaz de fornecer um 
diagnóstico preliminar do local, de modo a identificar suas potencialidades e desafios. A 
utilização da dinâmica metodológica da pesquisa-ação (Franco, 2005) para coletar as 
informações do público-alvo definido no Plano de Trabalho ajudou a identificar as suas 
expectativas iniciais além de registrar os efeitos que a sensibilização sobre a questão da 
acessibilidade trouxe. 

Na segunda etapa do Projeto de Extensão os conceitos foram apresentados a partir dos
 registros da capacitação das bolsistas de extensão realizada no (re)conhecimento das 
condições de acessibilidade do Terminal Urbano do Campo Grande, que é um 
importante equipamento público para o transporte coletivo da região e de onde  saem 
ônibus que atendem o local de estudo. A apresentação e análise das fotos do Terminal e 
a história em quadrinhos da Turma da Mônica sobre Acessibilidade foram o material 
utilizado para relembrar os conceitos já apresentados na primeira etapa. E a partir 
dessas apresentações solicitamos que os alunos da EE Prof. Álvaro  Cotomacci presentes 
registrassem as barreiras urbanas encontradas no percurso diário de casa para a escola. 
E ainda outra atividade relacionada à percurso foi realizada digitalmente registrando o 
trajeto que 21 estudantes fazem diariamente de casa para a escola. A análise desse 
material possibilitou identificar os locais de moradia dos alunos presentes na atividade e 
ainda foi relacionado ao registro das barreiras urbanas encontradas e reconhecidas 
nesse percurso. 

Para a elaboração do estudo preliminar de requalificação urbana com ênfase em 
acessibilidade foi realizada a identificação da área por meio do levantamento de dados 
do local, com mapas cartográficos, imagens locais e por satélite, da legislação municipal 
urbanística e de acessibilidade. 
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A essa base de dados obtidos no local, somaram-se informações obtidas no contato com 
membros da Associação de Moradores do Jardim Novo Maracanã e na Prefeitura 
Municipal de Campinas. A análise desses dados possibilitou realizar um diagnóstico do 
local de modo a identificar suas potencialidades e desafios e identificar suas vocações. A 
legislação urbanística municipal somada a essa análise norteou a definição de um partido 
para o estudo preliminar, desenvolvido por meio de material gráfico (desenhos) e 
volumétrico (maquetes), de modo a formalizar a interpretação das possibilidades legais, 
locais e as aspirações comunitárias para a área em questão. 

1. Resultados e Discussão 

1.1. A Ação: Sensibilização da Comunidade 

As  visitas  à  escola  cumpriram,  para  o  grupo  de  Arquitetura  Inclusiva,  algumas 
funções  predefinidas de conceituação, sensibilização, interação e consolidação e 
aconteceram  mensalmente de agosto a dezembro de 2010 em atividades pré – 
definidas. Para iniciar a atividade de conceituação planejamos apresentações com 
material didático de fácil assimilação, em especial, para a faixa etária de crianças e 
adolescentes   que   frequentam   a   escola   nos   períodos   diurno   e   vespertino. 
Selecionamos  uma  história  em   quadrinhos  da  Turma  da  Mônica,  que  inclui 
personagens  com  deficiência,  contando   uma  situação  cotidiana  de   falta  de 
acessibilidade   no   ambiente   escolar.   Apresentamos   também   uma   campanha 
institucional do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência -CONADE, 
“Acessibilidade: siga essa idéia”, de divulgação do conceito e dos benefícios da 
promoção da acessibilidade para as pessoas de diferentes idades e condições de 
mobilidade.  Ao  final  da  atividade  de  conceituação  os  presentes,  em  número 
aproximado  de  50  pessoas,  tanto  alunos  da  escola  como  da  Universidade, 
registraram  graficamente  suas  percepções  e  aspirações  num  grande  pedaço  de 
papel Kraft. 

Para a atividade de sensibilização dividimos os presentes em grupos, de acordo com 
equipamentos disponibilizados que eram: uma cadeira de rodas, muletas axilares e 
cabos de vassouras como bengalas de rastreamento. A ideia era simular as restrições de 
mobilidade de uma pessoa em cadeira de rodas, das pessoas que usam muletas e dos 
deficientes visuais. Nessa última simulação solicitamos que os participantes além da 
bengala de rastreamento utilizassem máscaras para vendar os olhos, caracterizando a 
ausência total de visão que é o extremo mais restritivo da situação. E determinamos que
 cada participante/deficiente tivesse um acompanhante como guia. Dessa maneira os 
grupos fizeram percursos nos espaços internos  e  externos  da  escola,  para  vivenciar  
as  dificuldades  enfrentadas  pelas pessoas  com deficiência  no  seu  cotidiano.  Outra  
atividade  realizada  foi  uma apresentação da linguagem de sinais, Libras, precedida da 
mostra de um vídeo sobre deficiência auditiva, intitulado “O Som do Silêncio”. Houve 
também a indicação da consulta ao Dicionário OnLine de Libras no site 

www.acessobrasil.org.br/libras/ que apresenta uma vídeo descrição para as palavras. 
Solicitamos aos 23 alunos presentes que, ao final da atividade, registrassem suas 
impressões sobre a vivência e todos foram unânimes em relatar as  dificuldades  que  os  
deficientes  enfrentam  e  a  necessidade  dos  locais  serem acessíveis. 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PDG0IEPI/www.acessobrasil.org.br/libras/
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A interação consistiu na utilização de um blog que servisse como instrumento de 
comunicação  à  distância  dos  alunos  da  escola  e  da  Universidade,  criado  pelos 
alunos  do projeto de extensão, intitulado Cotomacci Acessível. Essa comunicação 
possibilitaria além da troca de idéias, a divulgação de notícias e material de pesquisa 
sobre a acessibilidade e o registro das ações de extensão que os professores da PUC-
Campinas realizavam no período. A estrutura do blog procurou respeitar as normas de 
acessibilidade na web e para atender a isso realizamos uma verificação eletrônica 

disponível no site  http://www.dasilva.org.br/ da Acessibilidade Brasil. A  

Atividade do blog manteve-se nos meses seguintes à sua postagem e continuou ativo no 
ano de 2011. 

A consolidação, dos conceitos e ideias, aconteceu numa gincana com jogos como caça-
palavras  e  forca,  realizados  em  formato  gigante,  desenhados  em  pedaços grandes 
de papel Kraft para permitir a fixação em superfície vertical e a visualização à distância 
pelo grupo de jogadores. As palavras utilizadas foram selecionadas nos registros 
elaborados ao final das atividades na escola, pelos alunos nelas presentes. A dinâmica de 
solicitar aos participantes que registrem suas impressões ao término do dia de atividades 
tem embasamento na pesquisa-ação citada na metodologia. 

   

 

Figura 1 – Material de conceituação - a. capa revista Turma da Mônica, b. registros no papel Kraft. 
Fonte: a. Portal Turma da Mônica, b. Fotos da autora. 

 

 

 

http://www.dasilva.org.br/
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Figura 2 – Material de sensibilização – a. Fotos da vivência, b. registro sobre a vivência. Fonte:a. 
Fotos da autora, b. Arquivos da autora. 

 

Figura 3 – Material de interação –Página Blog Cotomacci Acessível. Fonte: Google. 

 

 
Figura 4 – Material de consolidação –a. Jogo caça-palavras, b.Jogo da forca. Fonte: Fotos da autora . 
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1.2. Da Ação à Elaboração de um Estudo Preliminar 

A continuação deste trabalho previa na segunda etapa a elaboração de um estudo 
preliminar  de  requalificação  urbana  com  ênfase  em  acessibilidade  no  local  de 
inserção da EE Prof. Álvaro Cotomacci. 

Para   início   desse   estudo   era   necessário   o   (re)conhecimento   do   local   e   o 
conhecimento dos acessos à área de estudo, o que foi realizado inicialmente, por 
meio de uma visita ao Terminal Campo Grande. Essa visita foi agendada e 
acompanhada por técnicos da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

-  EMDEC.  Nela  foi  possível  observar  e  fotografar  as  condições  de  acesso  ao 
Terminal, bem como a acessibilidade do local. Isso possibilitou que à medida que se 
visitava o local, as adequações em relação à acessibilidade fossem identificadas, 
registradas e avaliadas de acordo com sua execução em consonância ou não com a 
legislação de acessibilidade vigente. O material de registro dessa visita foi apresentado 
aos alunos da EE Álvaro Cotomacci presentes na data da atividade. 

Era  necessário  um  mapeamento  das  rotas  de  acesso  dos  alunos  à  escola  e  à 
percepção pelos mesmos sobre as dificuldades encontradas nesses percursos. Uma 
atividade para representação digital desse percurso foi precedida da apresentação de 
um vídeo didático preparado pelas alunas bolsistas e da elaboração de um mapa 
digitalizado  da  área,  que  também  foi  impresso,  para  facilitar  a  visualização e 

localização pelos alunos da EE Prof. Álvaro Cotomacci. Foram executados 21 mapas 
digitais de percurso e descritas as principais dificuldades de acesso e mobilidade 
encontradas. Essa atividade foi também registrada e teve seu conteúdo analisado para   
subsidiar   a   elaboração   do   estudo   preliminar.   Foi   então   realizado   o 
planejamento e a execução da maquete física do terreno da área de intervenção. A 
maquete foi executada em isopor representando as curvas de nível do terreno, 
como maneira de apreensão da topografia existente. Nessa  maquete foi também 
representado o curso d’água existente no local. A partir desse recurso elaboraram- se 
estudos, em papel manteiga, demarcando-se as áreas de preservação ambiental 
lindeiras ao curso d’água, bem como as edificações existentes. Esses dados visuais 

somados à leitura das diretrizes urbanísticas e consulta aos mapas do Plano Diretor do 
Município para a Macrozona 5, que é onde se localiza a área de intervenção, serviram 
para a discussão de um programa de necessidades para o local e de um plano de massas 
que orientasse a implantação dos novos equipamentos e definisse um zoneamento para 
as atividades propostas. 

A área de intervenção tem aproximadamente 31.500m2, com topografia irregular, 
nascentes e curso d’água, campo de futebol, vestiários e as instalações da EE Prof. Álvaro 
Cotomacci. A parte plana do terreno está restrita ao campo de futebol e seu entorno 
próximo, e à área de implantação do edifício principal da escola, mas exceto nessas áreas 
a topografia é bastante íngreme. Esse local tem condições de se tornar uma praça 
significativa para a comunidade de moradores da região e de alunos da escola. O 
programa de necessidades para a área de intervenção considerou a vocação do local, sua 
localização em relação ao Terminal Urbano do Campo Grande com presença de linha de 
ônibus adaptada. As condições precárias ou inexistentes  de  calçamento e  iluminação  
pública estão entre  as  dificuldades encontradas  no percurso que  os  alunos  realizam 
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de  casa  até  a  escola  e  foram registradas pelos mesmos na atividade de mapeamento 
digital. O plano de massas elaborado procurou contemplar uma boa visibilidade e 
integração entre os vários pontos da praça e, ainda, a escolha de atividades adequadas a 
diferentes faixas etárias de usuários, que gerasse uma identidade com esses públicos e 
um vínculo de manutenção das boas condições de uso do local. Desenvolvemos a ideia 
de criar um jardim sensorial adequado aos idosos, prioritariamente, para desfrutarem de 
um lazer contemplativo e do cuidado e manutenção dos canteiros. Aos jovens estariam 
destinados painéis para a prática do grafite, bem como uma pista para esportes radicais 
como o skate, além da ciclovia. Às crianças foi destinado um parquinho com brinquedos  
tradicionais  e  inclusivos  em  espaço  anexo  a  mobiliário  educativo  e recreativo para o 
entretenimento e convívio de idosos. O acentuado desnível lateral ao campo de futebol 
transformou-se em arquibancadas, dispostas em formação deslocada, com 
acessibilidade nos degraus aos níveis da rua e do campo de futebol. Na  proteção  e  
permeabilidade  visual  dessa  área  foi   pensada  a  utilização  de alambrados 
modulares. No vestiário existente, próximo ao campo, foi proposta uma adequação e 
ainda a construção de banheiros adaptados. Foram pensados, ainda, equipamentos de 
uso comum como uma ciclovia, mirantes próximos à nascente do curso d’água existente 
e um bosque interno à EE Prof. Álvaro Cotomacci que seria estendido para além do muro 
de divisa, como faixa de recuperação da mata ciliar. Todos esses novos equipamentos e 
espaços propostos foram desenvolvidos atendendo às normas de acessibilidade e aos 
conceitos do Desenho Universal. Essa atenção  procura  garantir  o  uso  por  pessoas  
com  diferenças  de  mobilidade  e limitações,  proporcionando maior variedade de 
opções e mais vida ao local. Os aspectos  de  segurança  foram  também  pensados  na  
proposta  de  instalação  de iluminação nos locais de maior concentração e ao longo da 
ciclovia, assim como na execução de  calçamento ao  redor  da  praça  e  na  escolha  de  
pisos  drenantes  e antiderrapantes. Esses espaços e equipamentos descritos acima 
definiram também a proposta de uma praça como novo acesso para a EE Prof. Álvaro 
Cotomacci. 

 

  

Figura 5 – Início do Estudo Preliminar –a. Maquete física da área, b.Plano de massas. Fonte: Fotos da 
autora . 
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Figura 6 –Estudo Preliminar –a. Representação gráfica, b. Maquete do Estudo Preliminar. 
Fonte: Fotos da autora . 

Conclusões 

A EE Prof. Álvaro Cotomacci contou no período de vigência do Projeto Arquitetura 
Inclusiva com aproximadamente 1000 alunos distribuídos em 2 turnos matutino e 
vespertino de ensino fundamental e o turno da noite para o ensino médio. A escola 
realizava  aos  sábados  um  projeto  de  oficinas  diversas  do  qual  participavam 
aproximadamente   20  a  25  dos  alunos  inscritos  e,  às  vezes,  professores  e 
funcionários da escola que são também familiares dos alunos. A esse grupo se somavam  
mais  30  alunos  da  Universidade,  de  outras  atividades,  num  total aproximado de 50 
estudantes presentes. Alguns alunos da escola com deficiência física não participaram 
dessas atividades de sábado, nas quais aconteceram nossos encontros  de  extensão, 
pelas  dificuldades  de  acesso que  a  escola  apresenta. A escola é estadual e, portanto, 
os projetos de intervenção no seu espaço interno e externo,  inclusive   relacionados  à  
acessibilidade,  deveriam  ser  realizados  pela Fundação  de  Desenvolvimento  da  
Educação  –  FDE,  o  que  não  ocorreu  até  o momento de  finalização do projeto, não 
impedindo porém, a sugestão idealizada, que esperamos sirva para a busca da 
valorização das condições sociais e ambientais da comunidade. 

O contato com a  comunidade  da  EE  Prof.  Álvaro Cotomacci  iniciado  em  2010, 
continuou ao longo de todo o ano de 2011 quer pela realização das atividades na escola  
ou pela atualização mensal de postagens no blog criado com a função de canal   de   
comunicação  entre   essa  instituição  de  ensino  e  a  PUC-Campinas. Entendemos que  
como esse é um canal de comunicação aberto, a quantidade de acessos  pode  ser  muito  
grande  e  possibilitar  além  da  troca  e  atualização  de informações, a difusão do  
conceito  de acessibilidade como foi intenção do grupo desde o início deste projeto. O  
blog Cotomacci Acessível possuía 4 seguidores e contava  com  256  visualizações  até  o  
momento  de  finalização  do  projeto  de extensão, sendo que a página mais visitada, 
com  71 visualizações, foi a do dia da vivência de sensibilização com restrição de 
mobilidade. 

Pode-se verificar que entre as matérias pesquisadas e divulgadas está uma sobre 
brinquedos adaptados e a obrigatoriedade de instalação em parques públicos e privados, 
fato que reforça a possibilidade de implantação de um projeto como o proposto e 
confirma que os resultados qualitativos esperados podem ser obtidos. Os resultados 
quantitativos esperados não dependem apenas da quantidade de pessoas da 
comunidade que participaram do projeto, mas da maneira que elas transmitirão  e   
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aplicarão  os  novos  valores  adquiridos.  Mas  se  o  número  de participantes  for  um   
possível  indicador,  podemos  concluir  que  as  ações  de conscientização e 
sensibilização foram satisfatoriamente realizadas e atingiram seus objetivos. 

Todo o material gerado e gravado a partir do projeto desenvolvido em 2010/2011 será 
disponibilizado para consulta na biblioteca da EE Prof. Álvaro Cotomacci, como previsto 
no plano de trabalho, a fim de que a ação de sensibilização e do serviço de elaboração de 
estudo preliminar de requalificação urbana possa ser apresentado para a comunidade e 
cumprir a função de atender as necessidades dessas pessoas. 

E, finalmente, acreditamos que a importância deste projeto está nas parcerias que se 
estabeleceram para sua viabilidade. Essas relações de parceria, todavia, não se 
estabelecem entre projetos apenas, mas entre as ideias e ideais que estão contidos nas 
suas propostas. Isso acaba por se transformar em uma rede que vai envolvendo as várias 
pessoas que se deixam apanhar por essas ideias. E, como na imagem da malha de uma 
rede que interliga vários pontos, as parcerias vão se diversificando, fortalecendo e 
encontrando  elementos em comum, de conexão, entre si e com a comunidade 
envolvida, mantendo assim a essência da extensão. 
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Resumo 

As condições de vida nas cidades brasileiras se caracterizam por reunir problemas 
de ordem social, ambiental e econômica em que respostas cada vez mais rápidas 
e sofisticadas estão sendo exigidas. Diante desse quadro enxergamos duas 
temáticas que estão cada vez mais se tangenciando e que podem amenizar de 
maneira significativa alguns dos problemas enfrentados pelos moradores das 
cidades brasileiras: Desenvolvimento Sustentável e Economia Criativa. As 
mudanças no padrão socioeconômico a qual estamos passando, bem como a 
crise ambiental que nos cerca induz ao questionamento do padrão de 
desenvolvimento até então vigente e a introdução de outros elementos no 
planejamento urbano que raramente costumam ser considerados como a 
criatividade e a cultura.  

Palavras Chave 

 Economia criativa, Sustentabilidade ambiental, Cidades criativas, Cidades 
sustentáveis.  

Abstract 

The conditions of life in Brazilian cities are characterized by gather problems in 
social, environmental and economic ways that fast and sophisticated responses 
are required. Given this situation we see two themes that are increasingly get 
linked and can in a significantly way alleviate some of the problems faced by 
residents of Brazilian cities: Sustainable Development and Creative Economy. 
Changes in socioeconomic pattern which we are passing, and the environmental 
crisis that surrounds us leads to disagree the development pattern prevailed until 
then and the introduction of other elements in urban planning which rarely 
usually are considered, like creativity and culture. 

Key words 

 Creative economy, Environmental sustainable, Creative cities, Sustainable Cities. 
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Introdução 

As condições de vida nas cidades brasileiras se caracterizam por reunir problemas 
de ordem social, ambiental e econômica em que respostas cada vez mais rápidas 
e sofisticadas estão sendo exigidas. Hoje, cerca de 85% da população brasileira 
vive nas cidades; o caos presente na maioria delas reflete sobremaneira na 
qualidade de vida dos cidadãos. Observamos um cenário de possibilidades que, 
dependendo da atuação da sociedade civil e governantes, podemos amenizar ou 
reforçar essa situação. A estabilidade econômica, os mega eventos esportivos 
que o país sediará e a crescente importância brasileira no cenário internacional - 
na solução de impasses diplomáticos e no interesse em ocupar uma cadeira 
permanente na Organização das nações Unidas (ONU) – ilustram as 
oportunidades que o país terá nos próximos anos. 

Diante desse quadro enxergamos duas temáticas que estão cada vez mais se 
tangenciando que podem contribuir de maneira significante para soluções dos 
problemas enfrentados pelos moradores das cidades brasileiras: 
Desenvolvimento Sustentável e Economia Criativa. No Plano da Secretaria da 
Economia criativa 2010-2014 foi estipulado quatro princípios norteadores das 
políticas públicas a serem implementadas pela Secretaria de Economia Criativa 
(SEC) e uma delas, como podemos visualizar na imagem abaixo, é a 
sustentabilidade.  

 

 Figura 1 – Princípios Norteadores da Secretaria da Economia Criativa 

 

             Fonte: Plano da Secretaria Economia Criativa 
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Para a SEC, o debate sobre desenvolvimento se ampliou além das tradicionais 
visões econométricas e quantitativas, e outras dimensões passaram a ser 
avaliadas, demonstrando que várias práticas desenvolvimentistas, apesar de 
apresentar bons resultados econômicos, não contribuíram para a melhora da 
qualidade de vida dos cidadãos. Mais adiante o documento segue argumentando 
que a utilização predatória dos recursos naturais, bem como o uso de tecnologias 
poluentes contribuiu para a geração de grandes desequilíbrios ambientais, 
intensificado pela massificação do consumo de produtos de baixo valor agregado 
destituídos de qualquer elemento original. 

No âmbito das discussões sobre sustentabilidade também observamos uma 
preocupação em abordar as questões ligadas à economia criativa, prova disso é o 
espaço que esse tema teve na última Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (RIO+20), ocupando várias mesas de discussões. 
Além disso, o programa Cidades Sustentáveis1, utiliza como um de seus eixos a 
economia local dinâmica, criativa e sustentável. Segundo o programa, um de seus 
objetivos é “apoiar e criar condições para uma economia local dinâmica e 
criativa, que garanta acesso ao emprego sem prejudicar o meio ambiente”. 

Objetivos 

O objetivo do presente artigo é fazer uma breve recapitulação de ambos os 
temas ao longo das três últimas décadas e posteriormente observar os pontos de 
interseção, avaliando como eles podem contribuir para a construção de cidades 
sustentáveis e criativas. Dessa forma, além da introdução e da conclusão, o artigo 
será composto de três partes, sendo o primeiro sobre desenvolvimento 
sustentável ao qual iremos tecer uma breve síntese dessa temática; no segundo, 
realizaremos um aclaramento teórico sobre economia criativa e no terceiro 
iremos apresentar tais temáticas à questão urbana, demonstrando com elas 
podem contribuir para solucionar problemas, que tanto comprometem a 
qualidade de vida nas nossas cidades, através do respeito ao meio ambiente e da 
valorização da cultura e criatividade como ativo econômico. Nesse último, iremos 
dar destaque as questões dos megaeventos, espaço público e mobilidade urbana, 
economia e design. 

Metodologia 

A metodologia utilizada no trabalho parte de pesquisa bibliográfica sobre 
sustentabilidade ambiental e economia criativa. Demos especial relevo as 
Instituições e organizações que vem trabalhando sobre esses temas no Brasil, 
com destaques para a Secretaria de Economia Criativa e o programa Cidades 
Sustentáveis. Com relação aos autores trabalhados, destacamos José Eli da Veiga 
e seu entendimento sobre sustentabilidade, Jesus Vicens e sua discussão sobre 
possibilidades de construção de cidades ambientalmente sustentáveis e Ermínia 

                                                 
1
 Publicação eletrônica que pretende divulgar práticas sustentáveis em várias cidades no mundo como 

exemplos a serem seguidos no Brasil, bem como elabora indicadores de sustentabilidade e agendas para 
serem utilizado em políticas públicas. www.cidadessutentaveis.org.br 
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Maricato, que aborda os problemas estruturais das cidades brasileiras. No que se 
refere às questões sobre Economia Criativa, tentamos abordar os principais 
autores da área, tais com Richard Flórida, John Howkins, Ana Carla Fonseca Reis e 
Paulo Miguez. 

A partir dessa discussão encontramos pontos em comum que podem ser 
utilizados em um modelo de desenvolvimento alternativo àquele até então 
apresentado aos brasileiros, bem como nas políticas urbanas do Brasil.  

 

 

1. Desenvolvimento Sustentável 

A suposta conciliação entre crescimento econômico moderno e a conservação 
ambiental não é algo que possa ocorrer no curto prazo, tampouco se concentrar 
em atividades pontuais e desconectadas. Essa Idéia deve ser clara para evitarmos 
equívocas em denominar de sustentável certas medidas específica. Para 
evitarmos a banalização do uso desse termo é condição sine qua non que os 
usuários se informem sobre do que realmente se trata a questão: o que é 
desenvolvimento Sustentável? (VEIGA, 2005) 

Na tentativa de tornar clara tal questão iremos fazer um breve recorte histórico 
para mostrar como ocorreu o desenvolvimento dessa temática, para em seguida 
conceituá-la. 

O século XX foi um período de expansão nunca antes observado na história 
mundial: cresce a população e o conhecimento, a produção se eleva junto com os 
mercados e o consumo de matérias primas. Diante desse quadro observamos 
também uma incorporação de grupos sociais ao mercado, principalmente no 
período pós Segunda Guerra Mundial. Os países que se encontravam arrasados – 
principalmente os europeus e o Japão - utilizaram-se de forte apoio internacional 
para restabelecerem suas economias, apresentando altos índices de crescimento 
econômico e a idéia divulgada nesse período e de certa forma influente até hoje, 
que o crescimento econômico é condição necessária e suficiente para a 
superação do subdesenvolvimento, induz a um cenário de reflexão para os 
limites do crescimento econômico (ROMEIRO, 1991). Inicia-se então a 
preocupação de organismos com a questão ambiental, surgindo, dessa maneira, 
encontros que irão discutir o meio ambiente e a influência da ação antrópica. 

Assim, organismos, principalmente aqueles ligado a ONU, vão realizar uma série 
de encontros em que a questão ambiental se põe como tema central nas 
discussões. Podemos destacar o encontro organizado pelo Clube de Roma2 em 
1971, pautado pelo calor da discussão provocado pela publicação da equipe do 
Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) do relatório “Limites do 

                                                 
2
 O Clube de Roma é uma ONG que congrega pesquisadores, agentes do mercado, agentes e ex-agentes 

governamentais de todos os continentes que discutem a questão ambiental. Para maiores informações 
consultar: www.clubofrome.org 
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Crescimento”. O encontro discutiu o hiato entre oferta e consumo de energia, as 
diferentes formas de poluição e o estrangulamento da oferta de matéria prima 
em um período de grande expansão industrial, 1945 a 1975 – os chamados trinta 
ANOS gloriosos. O documento concluía que o crescimento econômico precisaria 
parar e assim evitar que o desgaste ambiental por ele provocado não gerasse 
uma queda brusca no nível de vida. (ROMEIRO, 2012) 

No ano seguinte, 1972, em Estocolmo, ocorreu a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente Humano, que teve como pano de fundo a proposta de 
moratória do crescimento, presente no relatório do MIT acima mencionado. 
Inicia-se, portanto, a partir desse encontro a polêmica internacional entre a 
preocupação ambiental e os papéis dos países. A partir desse encontro a questão 
em torno da divisão de responsabilidade de cada país foi a tônica das discussões 
diplomáticas e acadêmicas. O entendimento de que o crescimento econômico 
causa degradação ambiental se tornou comum e a solução seria frear a 
economia. Mas a efetividade e a justiça dessa solução foram amplamente 
questionadas pelos países subdesenvolvidos que se assim o fizessem estariam 
condenados a perpetuarem sua condição atual para o futuro. 

Portanto, esse debate provocou uma intensa troca de idéias em torno das formas 
de crescimento econômico menos perdulários em que o consumo fosse 
reorientado para uma forma ambientalmente sustentável. Será o nascimento do 
conceito de eco desenvolvimento. (BURSZTYN, 2006) 

A crise do Petróleo (1973-74) chega e as discussões ganham força. A Falta de 
energia, situação imaginada, torna-se realidade em compasso com o que foi 
discutido no Relatório do MIT. Como em ambiente de crise, os impactos foram 
visíveis. A consciência sobre o uso da energia foi notável e a busca e o uso de 
novas fontes foram disseminados. 

Após anos de crescimento e degradação ambiental, chega-se, ao final dos trinta 
anos gloriosos, a uma situação insustentável, principalmente naqueles países em 
que a economia vinha apresentando resultados pujantes, caso dos países 
europeus, Japão, EUA. Será nesses países que observamos o início de um forte 
movimento ambiental, com destaque para a formação do partido verde alemão e 
a criação, em 1970, nos EUA, da primeira agência governamental ambiental, a 
Eviromental Protection Agency (EPA), ação prontamente realizada em outros 
países. 

No contexto internacional esse período ainda era marcado por dúvidas e 
dissensos. Na medida em que se observava o crescimento da pressão 
ambientalista nos países, a tônica não era acompanhada na escala global. Ainda 
não havia uma consciência da “internacionalização” dos efeitos da degradação 
ambiental, os países não se preocupavam em relação ao que acontecia fora de 
suas fronteiras.  As atenções eram voltadas para os seus próprios territórios;  

...as iniciativas políticas eram, portanto, respostas a 
demandas locais pela qualidade de vida, muito mais do 
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que ações voltadas à garantia de futuro do planeta. Num 
contexto de Guerra fria, aliás, prevalecia até uma torcida 
para que as coisas dessem errado para os adversários. 
(BURSZTYN, 2006) 

 

No entanto, esse quadro irá mudar com o desastre de Tchernobil; causado por 
um país e efeitos sentidos por outros europeus! A partir daí houve uma 
conscientização de que a poluição não se limita as fronteiras nacionais. 

Com o impacto desse ambiente de quebra de paradigma, A ONU se manifesta 
através de um documento, criada por uma comissão liderada pela ex-ministra da 
Noruega, Gro H. Bruntland, denominado “Nosso Futuro Comum”. Nele se lança 
as bases para as discussões que ocorreriam cinco anos depois na Conferência Rio-
92. 

Diferentemente do que tinha acontecido em Estocolmo, onde se tinha dado 
destaque central à questão do Meio Ambiente Humano, no Rio o foco dos 
debates se voltou para a questão do meio ambiente e desenvolvimento. Estavam 
lançadas as bases para a elaboração de um novo conceito: Desenvolvimento 
Sustentável; que para a comissão BRUNDTLAND seria aquele que atende ás 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações 
futuras atenderem as suas próprias necessidades. Existem, portanto dois 
conceitos chaves para o seu entendimento, o primeiro de necessidades, 
principalmente aquelas ligadas aos pobres no mundo, e a segunda no que diz 
respeito às limitações impostas ao meio ambiente pelas técnicas de produção e 
organizações sociais atuais, comprometendo as necessidades presentes e 
futuras. (VEIGA, 2005) 

Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável surge inicialmente com o 
nome de eco desenvolvimento nos anos 1970, tomando sua forma nos fins dos 
anos 1980 e começo dos 1990, encontrando na RIO-92 sua plataforma de difusão 
para o mundo. 

2. Economia Criativa: a emersão de um conceito 

O termo economia criativa ainda é novo e parece estar em formação. A temática 
das indústrias criativas apareceu na Austrália em 1994, a partir de um plano do 
governo daquele país do conceito de Creative Nation, idéia matriz orientada a 
requalificação do papel do Estado no desenvolvimento cultural do país. Logo tal 
conceito alcançou o Reino Unido, quando em 1997, em seu discurso pré eleitoral 
o novo partido trabalhista inglês identificou os setores criativos como uma área 
em franco crescimento e que carecia de políticas públicas que estimulassem seu 
desenvolvimento. Contudo, o primeiro esforço de realizar uma construção de 
forma mais sistemática dos termos economia criativa e indústria criativa ocorreu 
em dezembro de 2002 em Brisbane, Austrália, quando pesquisadores da QUT 
(Queensland University of technology), da London Scholl of economics, do 
Massachussetts Institute of Technology e da New York University, se juntaram e 
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organizaram um evento intitulado New Economy, Creative and Consuption 
Symposium. Desse evento resultou uma edição especial do International Journal 
of Cultural Studies (INTERNATIONAL, 2004). E logo em seguida John Hartley 
organizou o livro Creative Industries (Hartley, 2005). O mesmo autor se juntou a 
pesquisadores da QUT para organizar, em julho de 2005, em Pequim, China, um 
seminário com a presença dos principais atores que trabalham com as questões 
envolvendo a relação entre indústrias criativas e inovação, refletindo, dessa 
forma, a importância que a temática ganhou na China e sua aceitação pelas 
autoridades do país Asiático. (MIGUEZ, 2011) 

A temática vem ganhando cada vez mais terreno e notabilidade, chegando a ser 
abordado por organismos internacionais, que começaram a encomendar 
estudos, gerir encontros e fomentar a discussão sobre o tema. Em 2005 o 
Ministério da Cultura brasileiro junto com o PNUD (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) e a UNCTAD (Conferência das Nações unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento) realizaram o Fórum Promovendo a Economia 
Criativa: Rumo ao Centro Internacional das Indústrias Criativas. Em 2008 a 
UNCTAD lança seu primeiro estudo a respeito do tema: The Creative Economy 
Report 2008, lançando a segunda edição dois anos mais tarde. No Brasil a criação 
da Secretaria da Economia Criativa, órgão ligado ao Ministério da Cultura, pode 
ser considerado m marco. 

Assim, como dito acima o conceito nasce nos países anglos saxões que acionam 
um conjunto de medidas para potencializar as políticas públicas para o 
desenvolvimento das, por eles denominadas, indústrias criativas, conceituadas 
como: 

Indústrias que têm sua origem na criatividade, habilidade e 
talento individuais e que têm um potencial para geração 
de emprego e riquezas por meio da geração e exploração 
da propriedade intelectual. Isto inclui propaganda, 
arquitetura, o mercado de artes e antiguidades, 
artesanatos, design, design de moda, filme e vídeo, 
software de lazer interativo, música, artes cênicas, 
publicações, software e jogos de computador, televisão e 
rádio. (BRITISH COUNCIL, 2005) 

Porém, o conceito continua em formação já que as experiências internacionais 
contêm realidades próprias que diferem de cada país. Consciente desse 
problema a Secretária de Economia Criativa vem trabalhando para solucionar 
essa questão, já que é condição sine qua non para a definição de medidas à pasta 
formular um conceito para economia criativa e elencar os setores criativos 
existentes no país. Assim, será através desse conceito e dessa delimitação que 
vamos nos basear. 

 Para essa Secretaria os setores criativos são: 
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Todos aqueles cujas atividades produtivas têm como 
processo principal um ato criativo gerador de valor 
simbólico, elemento central da formação do preço, e que 
resulta em produção de riqueza cultural e econômica. 
(SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA, 2011) 

 

Através dessa delimitação, a SEC delimitou a área sobre setores culturais e 
setores criativos. Assim, a partir desse conceito, inferi-se que o setor cultural se 
encontra como um compêndio dentro de um conceito que o engloba que é o de 
setor criativo. 

Seguindo plataforma semelhante a da UNESCO (Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e a Cultural) a Secretaria delimitou cinco categorias que 
envolvem dezenove setores, sendo eles: Patrimônio material e imaterial, 
arquivos, museus, artesanato, culturas populares, culturas indígenas, cultura 
afro-brasileiras, artes visuais, arte digital, dança, música, circo, teatro, cinema e 
vídeo, publicações e mídias impressas, moda, design e arquitetura. É interessante 
notar que a UNESCO além de especificar os setores nucleares, também delimitou 
três setores relacionados que são aqueles que não são essencialmente criativos, 
porém são impactados diretamente por estes: turismo; esporte e lazer. Por 
último delimitou os setores transversais à tipificação anterior que são: 
patrimônio imaterial; educação e capacitação; registro, memória e preservação; e 
o setor de equipamentos e materiais de apoio aos setores nucleares e 
relacionados. (PLANO DA SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA, 2011) 

A economia criativa foi definida: 

 

A partir das dinâmicas culturais, sociais e econômicas 
construídas a partir do ciclo de criação, produção, 
distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens 
e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados 
pela prevalência de sua dimensão simbólica. (PLANO DA 
CECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA, 2011) 

Utilizaremos o conceito de economia criativa estipulado pela Secretaria de 
Economia Criativa brasileiro para esse artigo. 

3. CIDADES SUSTENTÁVEIS E CRIATIVAS: TATEANDO POSSIBILIDADES NO ESPAÇO 
URBANO 

Esclarecidos sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável e economia 
criativa iremos avaliar como esses dois assuntos podem se encontrar na dinâmica 
urbana. É ampla a bibliografia sobre cada um desses temas no espaço urbano, 
elencando o desenvolvimento sustentável como abordagem fundamental para 
um modelo de desenvolvimento alternativo para nossas cidades, bem como a 
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utilização da criatividade, cultura e inovação para a mesma finalidade. Contudo, 
ainda é recente a interseção desses conceitos e das ações que eles encaminham. 

O processo de urbanização brasileira fez emergir um quadro em que torna 
urgente repensarmos nossas cidades para que consigamos conquistar qualidade 
de vida através do respeito às pessoas e ao meio ambiente. E é com esse objetivo 
que faremos uma reflexão sobre os pontos comuns entre os conceitos de 
desenvolvimento sustentável e economia criativa no espaço urbano. A seguir 
iremos argumentar como a economia pode ser pautada através da 
sustentabilidade e criatividade das pessoas, como os espaços públicos podem ser 
utilizados e modelados de forma a contribuir para a socialização dentro das 
cidades e, em consonância, repensar nosso modelo de mobilidade urbana para 
reverter o quadro de caos urbano que nos encontramos hoje e por fim, 
argumentar como os mega eventos que se aproximam pode contribuir para a 
busca de cidades sustentáveis e criativas. 

A economia criativa tem como matéria-prima a criatividade, a cultura, o 
conhecimento, em que as trocas geram pouco ou nenhum impacto ambiental. 
Talvez seja esse a base para conciliação entre os dois termos aqui apresentados. 
A economia pautada em processos cuja exploração de recursos naturais não 
renováveis é predominante se mostra com limites claros e a transição para uma 
economia menos agressiva e de maior respeito ao meio ambiente e as pessoas se 
torna condição imprescindível para o futuro do planeta. 

Os problemas ambientais trazidos pelo consumo inconsciente e supérfluo exigem 
que os designers, arquitetos e estilistas estejam atentos a importância do uso de 
materiais recicláveis e reutilizáveis, bem como de técnicas redutoras do uso de 
energia. Sabemos que hoje parte da energia que gastamos pode ser poupada 
através de técnicas já difundidas há décadas. O uso de materiais como vidros 
pode reduzir o uso de energia para iluminar, técnicas de edificações podem 
contribuir para a redução do uso de ar condicionado. (Vicens, 2011) Enfim, o uso 
da criatividade com consciência ambiental deve ser perpassado tanto nas 
universidades desse seguimento como pelos profissionais de destaque 
internacional, contribuindo para uma conscientização da nova geração de 
designers do seu papel atual. 

A cadeia produtiva da economia criativa merece atenção especial na medida em 
que atividades podem ser mostrar altamente poluidoras, como é o caso dos 
mega eventos, das festas populares e do turismo de massa que concentram 
multidões e produz uma elevada quantidade de resíduos. O uso de medidas que 
minimizem esses impactos é fundamental para o sucesso dessas atividades. Não 
adiante haver retorno financeiro sem a conservação do ambiente em que tais 
atividades se desenvolvem. 
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Florida (2011) desenvolve o argumento de que a atração de profissionais criativos 
é fundamental para o desenvolvimento econômico de uma cidade3, e para que 
esses profissionais sejam atraídos para determinada região ela deve ser dotada 
de tolerância, ou seja, vários tipos de pessoas convivendo de forma harmônica, 
tecnologia e talento. Posteriormente, ao revisar sua obra Florida insere um novo 
T, que seria ativos territoriais. Será nesse aspecto que a questão ambiental entra. 
Para o autor esses profissionais serão atraídos também por um ambiente cuja 
qualidade de vida seja alta, ou seja, com baixos índices de poluição e a áreas 
verdes na cidade que também ajudem na socialização das pessoas. Essa visão, 
portanto, encaixa a questão ambiental como uma vantagem competitiva das 
cidades. 

O fato de concentrarem a maior parte da população e serem responsáveis pelo 
consumo de elevada parte dos recursos, exige que as cidades exerçam um papel 
de conscientização nos patamares de compreensão da cultura e educação que 
contribua no discernimento da sustentabilidade que facilite uma consciência 
social do valor do habitat. (VICENS, 2009) 

O modelo de urbanização nacional, caracterizado por uma ocupação 
desordenada somada a questão cultural do brasileiro em confundir o público 
com o privado resulta em um quadro de desaparecimento e degradação dos 
espaços públicos. Essa questão traz profundos impactos no meio ambiente 
urbano e na socialização das pessoas na cidade. Será sob duas óticas que 
devemos abordar valor dos nossos espaços públicos. 

A primeira no que diz respeito à economia. É comum no debate sobre cidades 
criativas que espaços multiculturais que sejam propícios ao encontro de 
diferentes tipos de pessoas estimulam a criatividade (ROTEM, 2011). Os espaços 
públicos de uma cidade devem ter como objetivo o encontro de pessoas para 
variados fins, valorizando a tolerância e contribuindo para a socialização entre 
elas. O estímulo da criatividade no espaço urbano irá fomentar essa característica 
na sua população, bem como atrair profissionais criativos. Se considerarmos que 
a presença de profissionais criativos na cidade tende a diversificar a economia, 
podemos avaliar os espaços públicos como ativos econômicos a serem 
valorizados. 

Em segundo lugar, o espaço público e a mobilidade urbana têm uma conexão 
forte com o meio ambiente e a qualidade de vida dos que residem nas cidades. O 
elemento urbano que mais impacta o aquecimento global é o automóvel. Hoje 
nas cidades brasileiras o maior responsável pela poluição do ar são os veículos 
automotores, causando doenças respiratórias na população. Além disso, o carro 
é indutor de ocupação espraiada do solo urbano e responsável pela 
impermeabilização do solo, causando enchentes e gerando doenças nas cidades. 
Atuando como antítese ao transporte coletivo de massa, aos pedestres e as 

                                                 
3
REIS, A. C. F. encabeça uma corrente crítica a Florida que defendem que uma cidade criativa deve se voltar 

para dentro e estimular a criatividade dos seus habitantes. Além disso, demonstram sua fragilidade em 
definir a classe criativa. 
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formas de mobilidade não motorizadas, os carros são responsável pela morte ou 
incapacitação para o trabalho de cerca de quarenta mil pessoas, gerando um 
custo de R$ 118 milhões em internações para os cofres públicos. (MARICATO, 
2012)  

Hoje os tipos de doenças causadas pelo consumo supérfluo e o estilo de vida 
moderno poderiam ser relativamente eliminadas através de uma gestão de 
mobilidade consciente que favorecesse o movimento físico, diminuindo o tráfico 
automotor individual, e da construção de espaços verdes livres de carros que 
fossem propícios aos caminhar e ao exercício. A diminuição do transporte 
individual é fundamental para o freio ao consumo energético fóssil, principal 
responsável pela emissão de gases efeito estufa. (VICENS, 2009) 

Fator de forte contribuição dentro do modelo urbanístico brasileiro, a força que o 
carro e o deslocamento automotor individual trouxeram para o desenho urbano 
é claro e junto com isso os reflexos na qualidade de vida das pessoas. Segundo 
Maricato: 

De todos os fatores que contribuíram para a piora na 
condição de vida das metrópoles, o modelo de mobilidade 
baseado na matriz rodoviarista, especialmente no 
automóvel, e o relativo desprezo pelo transporte coletivo 
são, talvez, os de maior impacto. (MARICATO, 2012) 

A mudança na matriz de mobilidade urbana e a reorientação dos espaços 
públicos são fundamentais para superação desse estilo de vida acelerado 
baseadas na tensão, estresse e poluição, resultando nos diversos tipos de 
enfermidades que tanto comprometem a qualidade de vida. Vicens nos lembra 
que 

Cuando los cuerpos se tensan y se agotan por La 
aceleración y las mentes se colapsan, el rendimiento de 
cualquier atividad es menor do que lo seria si se aceptasen 
ritmos más lentos en cuerpos mas relajados gracias al 
ejercicio de andar. Se fomentaria la salud y se abriría la 
mente a la colaboración. Los cuerpos y las mentes 
expresarían una mayor creatividad, al no tener tan a 
menudo aspectos de rivalidad, de miedo, de amenaza y 
finalmente de enfermedad. Vivir La amabilidad de La 
comunidad, de los espacios públicos de la ciudad, expresar 
los proprios ritmos y enraizarse en la tierra, en los arbóles y 
los sonidos naturales, significa un maior bienestar. 
(VICENS, 2009) 

 

Podemos argumentar que diante do cenário das cidades brasileiras, a mudança 
de paradigma é fundamental para superação do caos que está instalado. O 
respeito ao meio ambiente e ao ritmo que ele nos impõe é imprescindível para 
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pensarmos em cidades mais vivas, aonde o ser humano prevaleça sobre as 
máquinas, em um espaço pleno de socialização que fomente o reaparecimento 
de característica tão ausente como solidariedade e respeito coletivo, 
contribuindo, dessa maneira, para o despertar da criatividade presente em cada 
ser humano.  

Contribuindo para a importância da cidade na discussão sobre desenvolvimento, 
observam-se possibilidades que megaeventos podem trazer para o alcance desse 
fim.  Mesmo aceitando as críticas sobre o modelo de atração que tais cidades 
praticam4, não podemos negar que eventos dessa magnitude podem se 
materializar em diversas formas de oportunidades para tais localidades. 
Infelizmente os aspectos econômicos monopolizam os discursos dos resultados e 
impactos gerados por determinado megaevento. Porém, a oportunidade de o 
mundo está com a atenção voltada para determinada cidade e a socialização dos 
seus habitantes com pessoas de toda parte pode representar uma oportunidade 
única de mudanças de hábitos ambientais e culturais, e conscientização de 
problemas urbanos, refletindo, inclusive, na própria economia da cidade. 

O mega eventos, principalmente aqueles ligados ao setor cultural tem relação 
profunda com a economia criativa. A atração de pessoas para conhecer e assistir 
determinado tipo de manifestação artística pode gerar divisas para a localidade 
promotora. Uma série de questões envolve o real efeito dessas ações: a 
participação da comunidade local em todas as esferas de organização, 
principalmente na promoção da sua cultura é fundamental. O sucesso do evento 
deve ter como principal indicador o bem estar e o desenvolvimento da população 
local, traduzidos como legados. 

As questões relacionadas aos megaeventos esportivos tomaram uma conotação 
bastante singular no Brasil após a sua definição com país sede da Copa do Mundo 
de Futebol a ser realizado em 2014, bem como a escolha do Rio de Janeiro como 
cidade sede das Olimpíadas de 2016. O gigantismo de tais eventos traz diversas 
formas de impacto ao meio ambiente nos locais que os receberão, gerados pelo 
aumento do fluxo de carros, o turismo em massa durante o evento, as condições 
das instalações, aumentos do consumo de energia e água etc. 

Considerando que tais eventos serão realizados em áreas urbanas e o seu tempo 
de preparação, os comitês organizadores locais devem observar os impactos 
produzidos e se planejarem o quanto antes na tentativa de minimizá-los. Vale 
lembrar que eventos dessa magnitude geram grandes quantidades de resíduos 
sólidos, gases poluentes, calor refletido gerado por novas obras, aumento no 
consumo de energia e água. Para ilustrar essa questão, de acordo com estudo 
feito pela Universidade de Colônia5, na copa do mundo de 2006 na Alemanha foi 
estimado em 100 mil toneladas o lançamento de gases efeitos estufa, sendo o 
tráfico de automóveis responsáveis por 95% desse valor. Por isso, a organização 

                                                 
4
 HARVEY, D. (2006) 

5
 Green Goal Legacy report World Cup 2006 



 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

        ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  663 

 

do evento trabalhou no sentido de diminuir o tráfico de veículos, incentivando o 
uso de transporte público de bicicletas. 

Em relação aos gestores de tais eventos, BALDERSTONE (2002) argumenta 
que 

  

A responsabilidade de organizadores de eventos esportivos 
em relação ao meio ambiente está em, ao mesmo tempo, 
maximizar os benefícios comunitários e ambientais 
resultantes da prática esportiva, minimizar os danos e 
impactos ambientais, e procurar transformar 
positivamente o meio ambiente. 

Por fim cabe destacar que os esforços devem ter o sentido de ir além da 
minimização dos impactos no meio ambiente, avançando de forma a maximizar 
os efeitos positivos, como a introdução de novas práticas ambientalmente 
responsáveis e mudanças de estilo de vida. 

Conclusão 

A abordagem da economia criativa e do desenvolvimento sustentável em uma 
visão conjunta pode ser considerada tema recente, porém se manifesta de forma 
clara a possibilidade do uso dessas ferramentas para a reversão do modelo de 
cidade que encontramos hoje no Brasil. A recuperação de áreas degradas e 
esquecidas, as mudanças no padrão de mobilidade e os mega eventos esportivos 
que virão são grandes tarefas que teremos que encarar nos próximos anos se 
almejarmos cidades melhores para se viver. 

Nesse texto tentamos abordar pontos em comum entre esses dois temas na 
tentativa de montar uma via alternativa a que se mostra atualmente o 
planejamento urbano. Foi fundamental deixar claro o conceito tanto de 
desenvolvimento sustentável como de economia criativa. 

A questão da economia, dos espaços públicos e mobilidade urbana, do design e 
dos mega eventos foram enfatizados com o objetivo de pensarmos na construção 
de cidades mais sustentáveis, aonde a qualidade de vida seja respeitada e a 
socialização das pessoas sejam favorecidas pelo desenho urbano, contribuindo 
para o florescer da criatividade das pessoas que nela vivem. 

Portanto, a cultura e a criatividade podem ser aliados fundamentais para a 
construção de cidades mais sustentáveis, contribuindo para a introdução de 
novas práticas e produtos ambientalmente mais responsáveis, já que a matéria 
prima dos setores criativos é conhecimento, criatividade e cultura, e não recursos 
naturais. Além disso, o planejamento urbano que privilegie esses três aspectos 
deve ter especial atenção ás conexões da cidade, principalmente no que diz 
respeito a mobilidade urbana, privilegiando equipamentos que fomente a 
socialização dos cidadãos e os encontros fortuitos dentro da cidade. Isso só será 
alcançado através de um modelo mais sustentável em que o transporte individual 
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automotor, tão típico nas cidades brasileiras, seja substituído por meios de 
transportes coletivos de menor impacto ambiental.  
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Resumo 

A cidade contemporânea vem se conformando através de morfologias e paisagens 

urbanas que são bastante distintas das encontradas nas cidades antigas, refletindo uma 

nova dinâmica na formação do território. Esses novos espaços contrastam com a lógica 

de formação do seu entorno e dos tecidos urbanos tradicionais, são as chamadas 

“mutações urbanas” (Solà-Morales, 2002). É possível encontrar e praticar dois tipos de 

mutações nas cidades: um com conotação genérica, associada a práticas do mercado 

especulativo com a formação de enclaves sociais no qual a forma urbana e as relações 

humanas não possuem mais uma relação de dependência, o que resulta em uma 

completa falta de urbanidade; e outro com conotação criativa, que busca reinventar os 

territórios através de ações que visam reviver o prazer da vida urbana, bem como do 

sentido de segurança, da coletividade e da diversidade social, econômica e cultural. A 

cidade de Campinas, cuja urbanização ocorreu de forma muito dispersa e potencializada 

pelos eixos rodoviários, apresenta grandes áreas de vazios dentro do perímetro urbano 
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que, atualmente, são urbanizadas seguindo os preceitos das mutações “genéricas”, mas 

possuem grande potencial para serem criativas e influenciarem a reinvenção das áreas 

do seu entorno. O objetivo central do trabalho é analisar antigos eixos ferroviários da 

cidade de Campinas e seu potencial para eventuais mutações criativas. 

 

Palavras chave 

Mutação urbana, Terras vagas, Transporte alternativo, Cidade contemporânea, Cidade 
criativa, Campinas. 
 

Abstract 

The contemporary city is being molded through urban morphologies and landscapes 

which are very distinct from those found in the ancient cities, reflecting a new dynamic 

in the territory formation. These new spaces contrast with the logic of their surroundings 

and traditional urban fabric and they are called "urban mutations" (Solà-Morales, 2002). 

It is possible to find and practice two types of mutations in cities. One of them has a 

generic connotation and it is associated with the practices of the speculative market with 

the formation of social enclaves, in which the urban form and human relationships no 

longer have a dependent relation, resulting in a complete lack of urbanity. The other one 

has a creative connotation that seeks to reinvent the territories through actions aimed at 

reviving the pleasure of urban life, as well as the sense of security, collectivity and social, 

economic and cultural diversity. The city of Campinas, in which urbanization occurred in 

a very scattered way and potentiated by roads axes, has large empty areas within urban 

perimeter that currently are urbanized following the precepts of “generic” mutations, 

but have great potential to be creative and influence the reinvention of the areas of their 

surroundings. The main objective of the study is to analyze old railways in Campinas and 

its potential for possible creative mutations. 

Key words 

Urban mutation, Terrain vague, Alternative transport, Contemporany city, Creative city, 
Campinas. 
 

Introdução: a ideia de ‘Mutação Urbana’  

A periferização constitui um dos fenômenos urbanos mais poderosos e determinantes 

das últimas décadas na formação das maiores cidades mundiais (Solà-Morales, 2002; 

Koolhaas, 2006). Sua principal dinâmica de expansão é através dos eixos rodoviários, 

formando cidades à beira das rodovias, ou como nomeou Garreau (1991), as ‘edges 

cities’. As ‘edges cities’ são aglomerações urbanas localizadas distantes das áreas 

centrais, no limite entre as áreas rurais e urbanas, ou seja, na borda das cidades. A 
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infraestrutura rodoviária regula seu crescimento e as avenidas arteriais fazem o papel de 

interligar a borda com o centro, transformando as áreas em torno dos anéis rodoviários 

nas mais privilegiadas. São caracterizadas como polos urbanos autônomos que agrupam 

residências, centros de trabalho, centros comerciais e espaços de lazer. Seus edifícios 

são predominantemente baixos e alongados, separados de outros edifícios por grandes 

áreas e gigantescos estacionamentos, comumente possui vários centros comerciais, 

geralmente na forma de malls, que acabam sendo os principais espaços de convivência e 

sociabilidade. Para Koolhaas (2006), as ‘edges cities’ estão inseridas no seu conceito de 

‘cidades-genéricas’, portanto são formadas por espaços inexpressivos, sem alma, sem 

identidade e que se assemelham em qualquer parte do mundo. Nelas, os símbolos 

tradicionais e os elementos de identidade local foram suprimidos e os valores autênticos 

da vida urbana tornaram-se apenas um simulacro, bem como os espaços públicos, que 

perderam suas funções urbanísticas e foram reduzidos apenas como meio de 

locomoção.  

O principal produto da arquitetura de mercado são os enclaves fortificados (Caldeira, 

2000) que representam os novos empreendimentos urbanos globais e genéricos, como 

os condomínios fechados, os conjuntos de escritórios, os shoppings centers e, cada vez 

mais, outros espaços que têm sido adaptados para se conformarem a esse modelo, 

como escolas, hospitais, centros de lazer e parques temáticos. Muitas funções urbanas 

foram cooptadas pelos enclaves fortificados, as quais, historicamente, precisavam de 

altas densidades e de centros definidos para seu funcionamento e que, atualmente, 

foram englobadas por grandes equipamentos que não dependem mais da concentração 

ou da centralidade, mas sim de acessos rápidos (Fishman, 2005). A urbanização através 

dessas tipologias é um fenômeno mundial, o qual fortifica ainda mais o caráter genérico, 

partilhando de algumas características básicas: a) a sua demarcação e isolamento por 

elementos físicos, b) voltados para o interior, rejeitando a vida pública, c) controlados 

por guardas armados e sistemas de segurança, com regras de exclusão, d) flexibilidade 

de implantação no território, devido à sua autonomia (Caldeira, 2000). 

Embora esses empreendimentos tendam a ser espaços para as camadas sociais mais 

abastadas, são frequentemente implantados em áreas rurais ou ao lado de favelas e 

casas autoconstruídas (Caldeira, 2000). A periferia, que antigamente abrigava as 

camadas mais pobres, hoje representa o sonho de consumo das elites. Sua valorização 

foi forjada pelo mercado imobiliário, potencializando a degradação das áreas centrais 

(Maricato, 2011). O crescimento urbano ditado pelo mercado vem destruindo todas as 

características que historicamente relacionavam a forma urbana e arquitetônica com as 

relações sociais e políticas. “Deixado ao quase exclusivo jogo do mercado, o espaço 

vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um 

espaço sem cidadãos.” (Santos, 2007, p. 60) 
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A popularização dessa tipologia é frequentemente justificada pelo aumento da violência 

urbana, principalmente da elite que prefere e pode abandonar os espaços livres, de 

acesso e circulação. O território resultante desta prática vai de encontro com o que já 

preconizava Jacobs (2009) na década de 60, o fim da utilização das calçadas, bem como 

das atividades que suportavam, como os pequenos comércios locais. O fim do uso da 

cidade por pedestres representa o fim da vigilância natural e, portanto, a intrínseca 

dependência por aparatos de segurança. 

Os territórios periféricos que estão sendo criados através dessas dinâmicas não possuem 

mais a escala do pedestre, portanto não podem mais ser analisados a partir dela. Através 

da escala do município, é possível notar que estes espaços se conformam de maneira 

muito diferente da lógica de formação do seu entorno consolidado, dos tecidos urbanos 

tradicionais e das tipologias edificadas, ou seja, formam-se novas organelas urbanas que 

não possuem mais relação estrutural com a cidade tradicional, são as ‘mutações 

urbanas’ (Solà-Morales, 2002).  

Há, no entanto, duas formas de mutações urbanas que são bastante distintas, uma com 

caráter genérico e outra com caráter criativo. A primeira, a forma mais comum e fácil de 

ocorrer nas grandes cidades brasileiras, é a mutação genérica conformada a partir de 

grandes aglomerações urbanas comumente formadas a partir de um variado conjunto de 

enclaves fortificados, sendo o shopping-center o principal equipamento responsável por 

criar as centralidades periféricas. O local preferido para o desenvolvimento desta 

mutação são os vazios urbanos periféricos, que estão intrinsicamente relacionados com 

a especulação imobiliária e representam as áreas vazias que estão dentro do perímetro 

urbano, portanto, não são rurais, apesar de muitas vezes apresentarem características. 

São as áreas de reserva para a proliferação das mutações genéricas. 

Já a mutação criativa é a mais difícil de ser pensada e implantada e está diretamente 

relacionada com a atividade da renovação e da regeneração urbana. O território 

formado por esta mutação tende a ser constituído por morfologias abertas e interativas 

que tenham o intuito de manter a relação constante do espaço público com o privado, 

assim como tem a tendência de possuir apenas alguns critérios mínimos para a 

organização do rápido processo de transformação urbana através de mecanismos de 

autorregulação, interação e reajuste (Solà-Morales, 2002). A mutação criativa possui a 

tendência de acontecer em territórios vagos da cidade, aqueles que já foram muito 

utilizados em épocas passadas, mas que atualmente estão abandonados e, 

principalmente, vagos para a criação. Estes territórios são nomeados de ‘terras vagas’1 

(Solà-Morales, 2002) e representam espaços residuais da cidade contemporânea que 

evocam memórias de outras épocas, geralmente estão localizados no tecido urbano 

                                                 
1 Do francês “terrain vague”. 



 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

        ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  671 

 

consolidado e mais antigo da cidade. São exemplificados pelas áreas industriais e 

portuárias abandonadas, pelos leitos férreos desativados, pelos lugares largados devido 

a violência, pelos espaços residuais das margens dos rios etc. 

Ambas as mutações possuem o potencial de promover mudanças bruscas na forma e na 

paisagem urbana, entretanto com resultados bastante diferentes. A mutação genérica 

tende a ser moldada pelos interesses, quase que exclusivos, do mercado imobiliário que, 

por sua vez, absorve todos os anseios midiáticos da população mais rica e impõe no 

território tipologias fortificadas que desprezam a construção de um ambiente público e 

coletivo, deixando os cidadãos reféns de um dentro sem fora.  A mutação genérica é o 

cenário urbano mais comum das áreas periféricas de qualquer grande cidade e seu 

principal resultado é a destruição e a privatização de todas as qualidades urbanas que 

historicamente estiveram presentes nas cidades. É a cidade formada por muros, 

policiamento privado, aparatos de segurança, entradas controladas e vigiadas, imensas 

quadras, grandes extensões de vias asfaltadas etc. É o lugar imperado pela falta de 

urbanidade, pelas formas e paisagens genéricas, pelo movimento rápido e pela ausência 

de cidadãos. Por outro lado, a mutação criativa tem a intenção de reinventar o território, 

instaurando novos usos, tanto nos espaços públicos como nos privados, que tenham a 

capacidade de trazer o cidadão de volta para a cidade, ou seja, de utilizar o ambiente 

público e coletivo, não apenas como locomoção, mas como experimentação urbana. Um 

campo que possui muito potencial para desenvolver mutações criativas é o da 

mobilidade urbana, principalmente quando associada às terras vagas dos leitos férreos.  

 

Objetivo 

A hipótese trazida pelo artigo é que as mutações urbanas criativas possuem grande 

potencial de reinventar o território urbano, mas são mais difíceis de serem implantadas 

do que as genéricas. O objetivo do trabalho é fazer um ensaio de uma ‘mutação criativa’ 

para as ‘terras vagas’ dos leitos férreos abandonados de Campinas. 

 

Metodologia 

Para a elaboração do artigo foi feito uma leitura do território campineiro através das 

categorias propostas por Solà-Morales (2002) evidenciando, primeiramente, os dilemas 

que acompanham as transformações urbanas com a formação das ‘mutações genéricas’ 

para, em seguida, fazer um ensaio de uma ‘mutação criativa’ para as ‘terras vagas’ dos 

antigos leitos férreos. 
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1. Análise: os dilemas de uma cidade que está apostando apenas em mutações 
genéricas (fáceis) 

A cidade de Campinas apresenta características que a colocam entre as cidades 

brasileiras que mais tem sofrido as influências urbanísticas da globalização. Em outras 

palavras, a paisagem campineira incorporou, nas últimas décadas, morfologias típicas 

das edge cities anunciadas por Garreau (1991), embora a cidade, de um milhão de 

habitantes, ainda preserve características tradicionais da sua malha urbana. A maior 

parte da cidade ainda é composta, evidentemente, de bairros tradicionais e de um 

centro urbano relativamente antigo, denso e vivo. Entretanto, o que se observou nos 

estudos prévios a este artigo é que o crescimento da cidade tem se apoiado, nas últimas 

duas décadas, quase que exclusivamente nas morfologias da cidade genérica. O mercado 

imobiliário e da construção civil tem se concentrado no segmento dos shoppings centers, 

condomínios e loteamentos fechados, horizontais e verticais, e grandes lojas, todos às 

margens de rodovias ou grandes eixos de circulação (Turczyn e Monteiro, 2013). Embora 

a influência das pasteurizações da cidade genérica possa ser percebida em praticamente 

todas as aglomerações urbanas do sudeste brasileiro, a evolução de Campinas como 

entroncamento importante (Caiado e Pires, 2006) – ferroviário primeiramente, e depois 

rodoviário – explicaria o acentuamento do fenômeno. Outro fator pode ter relação com 

decisões de planejamento municipal, como a grande ampliação outorgada ao perímetro 

urbano da cidade, em 1994, ou a criação, no plano diretor de 2006, de uma macrozona 

exclusiva para os loteamentos fechados e empreendimentos típicos de margem de 

rodovia, a Macrozona 8. 

À luz das categorias de Solà-Morales (2002), sua paisagem pode ser vista então como 

uma vitrine já completa e pujante, à qual não faltam: a) os grandes ‘contenedores’, aqui 

representados pelos shoppings centers, hipermercados e grandes lojas temáticas; b) as 

‘habitações’ do espectro mercadológico global, caracterizadas pelos loteamentos 

fechados e murados, pelos condomínios vigiados e até pelas reeditadas ‘vilas’; c) os 

‘fluxos’, materializados principalmente nos eixos das rodovias Anhanguera e Dom Pedro, 

e cujo grande projeto viário municipal envolve marginais e trevos para ambos2; d) as 

‘mutações’, que são na verdade a combinação das três categorias anteriores em grandes 

porções do território; e) e as ‘terras-vagas’, justamente áreas remanescentes do grande 

entroncamento ferroviário que foi a cidade, espaços que não devem ser classificados 

jamais como simplesmente vazios urbanos, os quais Solà-Morales (2002) chama de 

espaços da “ausência”, referindo-se à obsolescência das redes técnicas que os 

estruturavam no passado. Em várias partes do mundo algumas cidades têm realizado 

intervenções envolvendo justamente as terras-vagas, em experiências mais felizes, como 

                                                 
2 O site da Secretaria Municipal de Planejamento faz destaque para essas intervenções, sob o título “Projetos viários com a participação 
da SEPLAN”. 
Em: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/projetos. Acessado em 02/07/2013. 
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a do Highline de Nova Iorque, ou menos felizes como a de Puerto Madero, em Buenos 

Aires. Esse tipo de intervenção, ao costurar tecidos urbanos existentes, ainda que 

envolvendo “produtos” urbanos vendáveis no mercado especulativo, exigem uma 

abordagem de planejamento e desenho urbano mais elaborada. De certa forma, estaria 

aí a origem daquilo que vimos a conceituar neste artigo, apropriando o termo de Solà-

Morales (2002), como a ‘mutação criativa’. Mutação criativa é a mutação que envolve 

terras-vagas, envolve os tecidos tradicionais da cidade em uma costura que exige, para 

ser bem sucedida, uma leitura cuidadosa do território e um desenho urbano que 

respeite a paisagem e as dinâmicas territoriais – uma mutação “difícil”. No caso de 

Campinas, embora os leitos rodoviários tenham sido objeto de especulações das mais 

diversas sobre sua futura destinação, o fato é que, além das propostas serem 

fragmentadas e erráticas, eles envolvem uma complexidade fundiária-tecnocrática muito 

além da atual capacidade visionária do poder municipal. O fato é que essas “terras-

vagas” vão resistindo como espaços baldios em que o mato cresce, as construções 

históricas remanescentes se deterioram e os cidadãos os temem por terem se tornados 

inseguros e perigosos. Há trechos de utilização pontual, como das estações “Cultura” e 

Guanabara, ou ainda Anhumas, que sedia uma associação pela conservação ferroviária e 

que opera um pequeno trem turístico. Há também apropriações e utilizações irregulares, 

ao longo de todos os leitos. Entretanto, se por um lado a falta de um projeto de 

intervenção nas terras-vagas de Campinas as condena à degradação e vagarosa 

assimilação para usos privados e públicos fragmentados, por outro talvez permita o 

amadurecimento necessário para que sejam objeto de uma ação mais cuidadosa e 

criativa, no futuro. 

Enquanto o poder público municipal, o único capaz de iniciar e catalisar qualquer 

processo de mutação criativa ao longo dos eixos ferroviários, não o faz, quem tem ditado 

a forma e a velocidade de expansão da cidade é basicamente o mercado imobiliário e os 

proprietários de terras. Para estes, as áreas mencionadas, de terras intrincadas no tecido 

antigo, envoltas em pendências fundiárias e dependentes de um sistema viário antigo e 

congestionado, não fazem parte de seu escopo. Estão focados nas novas fronteiras dessa 

edge city tropical, buscando converter generosas áreas da área de expansão urbana 

embutida no perímetro ampliado de 1994, e pendurando todos os novos 

empreendimentos na ampla rede de rodovias que se interconectam dentro do 

município. O modelo representa a aposta nas mutações que aqui chamamos de 

genéricas, ou fáceis, pelo simplismo de agregar novas áreas à cidade conectando-as 

somente pelo sistema rodoviário e com pouca ou nenhuma integração com o tecido 

existente. Entretanto, são evidentes os problemas advindos dessa aposta, desde a 

previsível e rápida sobrecarga do sistema de rodovias – e a nova aposta de que tudo será 

resolvido com construção de vias marginais – até a total desagregação e oneração com 



 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

        ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  674 

 

os outros sistemas da cidade, transporte público, água, esgoto, lixo, cultura, lazer, 

espaços públicos. Isso tudo sem mencionar a desagregação de paisagem, através da 

nova escala, exclusiva do automóvel, e da velocidade. Em outras palavras, a mutação 

genérica, ou fácil, é aquela que se espraia pelas fronteiras da cidade, consumindo áreas 

novas, exigindo vias exclusivas para automóveis, sem nenhuma vitalidade urbana, e 

gerando paisagens muradas e fragmentadas. 

Mas o advento dessas mutações fáceis, na cidade de Campinas, poderia ser considerado 

um fenômeno localizado em algumas áreas da cidade, não fosse o fato de que ele 

acompanha transformações do território e da paisagem generalizadas. Nesse sentido, é 

possível indagar sobre a existência de cinco dilemas da paisagem campineira, 

intimamente ligados à aposta nas mutações genéricas: 

O primeiro dilema é o “metápole” – qual o limite de crescimento para Campinas? Será o 

atual perímetro urbano, o “perímetro generoso” da lei de 1994, que já embutia imensas 

áreas de expansão? Ou será ainda maior, ampliado para os próprios limites municipais? 

O município se tornará uma grande cidade compactada em seus quase 800 km², 

extinguindo-se a zona rural? O dilema “metápole”, imortalizado pelo cinema ficcional no 

planeta Coruscant de “Guerra nas Estrelas” – o planeta cuja cidade se tornou ele próprio, 

e ele próprio uma única cidade – traz à tona a discussão sobre a finitude de um espaço 

demarcado. Em outras palavras, um município não pode crescer sobre áreas rurais para 

sempre.  

O segundo dilema é da cidade “matrioshka”, inspirado naquelas bonequinhas russas 

uma encerradas dentro de outras. Analogia aos novos tecidos urbanos murados, nos 

quais surgem também muros dentro de muros. Há condomínios que encerram células 

menores no limite geral, loteamentos fechados dentro de loteamentos fechados, e 

torres, clubes, centros comerciais. Em Campinas há um shopping que se comunica por 

passarelas controladas com os empreendimentos vizinhos, tanto residenciais como de 

escritórios. E há inúmeras novas vias na cidade, entrincheiradas em linhas paralelas de 

muros. Além da evidente perda de continuidade da paisagem, a cidade “matrioshka” 

significa também perda de permeabilidade de sua malha urbana. 

O terceiro dilema é o da cidade “autorama”, em que o veículo motorizado individual é a 

escala e a própria medida do desenho da paisagem. Na cidade autorama a percepção 

sensorial do pedestre passa a operar apenas de forma fragmentada e descontínua. Uma 

pane no sistema de rodovias e vias significa a não mobilidade, já que não há calçadas, ou 

se há, os bloqueios relacionados com a cidade “matrioshka” são tão efetivos que um 

pedestre não consegue realizar trajetos completos. A percepção do pedestre fica 

limitada aos recintos entre muros ou fechados – anulando a possibilidade de espaços 

contínuos e ricos de recintos interiores e exteriores, que inspiraram os trabalhos de 
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Camilo Sitte e Gordon Cullen. Em Campinas ainda existem no centro e nos bairros 

tradicionais, em franco declínio de valor econômico e de prestígio. 

O quarto dilema está justamente associado ao declínio do centro, é o dilema da acefalia 

urbana. Com a ascensão das mutações genéricas, para as quais todo investimento 

imobiliário e de propaganda se volta, e seus grandes shoppings centers e lojas temáticas, 

a cidade de Campinas tem se desgarrado de sua área central, e dos símbolos históricos 

que cristalizam seu passado. Não se trata de uma exaltação apenas dos símbolos das 

elites, pois o centro, e os bairros centrais, acumulam em seu tecido as marcas de mais 

gerações, de todas as classes. O esvaziamento funcional do centro representa uma crise 

de identidade: a cidade esquece a única coisa verdadeiramente sua, a cultura 

intimamente relacionada ao seu próprio sítio. 

O quinto e último dilema já tão prenunciado por Sennett (1998), que é o da 

“privaticidade”, rapidamente vai tomando conta da paisagem urbana. Campinas se torna 

uma cidade de lugares privados. A vida pública passa a existir apenas nesses lugares 

fechados, controlados. As praças e parques abertos se tornaram arriscados demais, 

perigosos demais, imprevisíveis. As mutações genéricas, ao oferecer a segurança e o 

conforto, acostumam o cidadão a não se arriscar. Mas sem risco, também não se abre 

para a aventura urbana, e a descoberta. Assim todos os dilemas se amarram, na 

segurança, na monotonia e na falta de novidade. 

 

2. Discussão: a aposta em mutações criativas (difíceis) 

A urbanização recente de Campinas carece de qualquer criatividade, pois enquanto seu 

centro histórico vai lentamente perdendo suas funções, sua periferia vai, cada vez mais, 

se adequando à lógica de crescimento global, dual, genérico e privativo. Entretanto, 

algumas de suas terras vagas possuem grande potencial para abrigar uma mutação 

criativa que venha resgatar um pouco da vida pública e da urbanidade perdida. Uma 

destas áreas, um legado histórico do período cafeeiro, são os leitos férreos abandonados 

da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que interligava Campinas com Mogi-Mirim, 

e da Estrada de Ferro Sorocabana S.A., que interligava Campinas com Sorocaba. A 

proposta do artigo é evidenciar este eixo e ensaiar uma possível mutação urbana criativa 

através da construção de um eixo de mobilidade alternativa. Campinas é subdividida em 

nove macrozonas de planejamento, este ensaio embarca apenas a ‘Macrozona 4’, pois 

engloba grande parte da área urbanizada e da população da cidade, fatores essenciais 

para viabilizar a construção da ideia 

Os dois leitos férreos cortam Campinas de norte a sul e são interligados na atual Estação 

Cultura, na região central da cidade, portanto interligam as regiões periféricas norte 
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(rica) e sul (pobre) com a centralidade histórica e densa. Além da conexão de áreas 

distantes e opostas, há mais dois grandes potenciais que viabilizam a utilização de 

antigos leitos férreos como eixo de mobilidade alternativa, o primeiro é a ausência de 

construções em grande parte do seu trajeto e a segunda é a baixa declividade, já que o 

traçado segue as cotas de níveis do terreno. Portanto é um eixo que tem potencial de se 

reinventar com a instalação fácil de novos equipamentos, já que é um território vago, 

assim como de abrigar transportes alternativos que necessitem de baixa declividade 

para sua viabilidade. 

A mutação criativa proposta é a criação de um eixo de mobilidade alternativa ao 

transporte automotivo individual, assim como de toda a dinâmica de urbanização em 

torno das vias rodoviárias. O eixo é composto por três vias de mobilidade: a primeira, 

uma linha de transporte coletivo por Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), portanto 

utilizando todo o histórico potencial ferroviário da terra vaga, a segunda, uma ciclovia e 

a terceira, as calçadas. As três vias de mobilidade estruturam a mutação criativa, 

transformando uma área vaga e esquecida em uma infraestrutura de mobilidade pública 

que é essencial para as dinâmicas intraurbanas da cidade, com a qual os cidadãos 

possuem uma grande dependência, seja para os trajetos cotidianos casa-trabalho como 

para desfrutar das opções de lazer e cultura da cidade. As áreas já urbanizadas no 

entorno do eixo possuem grande potencial de reinvenção e as áreas vazias podem vir a 

abrigar outras mutações criativas, compostas por edifícios híbridos multifuncionais que 

mantenham relações constantes com o ambiente público. É um eixo que irradia 

criatividade para o restante da cidade e que pode angariar um pouco da força da 

urbanização periférica do entorno de eixos rodoviários, tornando as áreas lindeiras deste 

eixo de grande valor, pois estão imersas na ideia de fluidez do território (Figura 1). 

A forma do eixo de mobilidade alternativa se assemelha com a de um parque linear e é 

ditada pelo percurso das vias de transporte. Nos trechos que não foram modificados e 

urbanizados as três vias caminham lado a lado, entremeadas por canteiros com 

vegetação (sombra) e equipamentos urbanos, como bancos, bebedouros, lixeiras etc., já 

nos trechos que foram transformados em ruas ou que foram espremidos pelas 

construções do entorno, a via do VLT pode ser subterrânea, deixando livre a superfície 

estreita para a utilização dos outros modais, inclusive do automóvel quando necessário, 

fazendo proveito da ausência de edifícios o que facilita a escavação dos túneis sem a 

necessidade de utilizar equipamentos grandes e caros, como o ‘tatuzão’ - equipamento 

que perfura o solo por baixo da malha urbana, viabilizando que o eixo seja contínuo em 

todo o percurso inclusive nas áreas mais restritas de espaço.  

Além das vias, outros equipamentos urbanos formam a mutação criativa. O principal e 

mais necessário é a estação intermodal para a parada do VLT que distribui o fluxo de 

pessoas através dos três modais de transporte, consequentemente, é o edifício que 
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contém toda a infraestrutura pública necessária para a dinâmica, bem como possui 

grande potencialidade de receber diversos usos comerciais que podem formar pequenas 

centralidades, principalmente para os bairros lindeiros de baixa densidade, 

monofuncionais e homogêneos. Nos trechos do eixo que dispõem de mais área, ou em 

vazios urbanos, outros equipamentos podem ser instalados e fortificarem ainda mais o 

caráter da mutação, como espaços públicos de lazer, educação e cultura. As Figuras 2 e 3 

ilustram dois cenários da mutação urbana criativa de mobilidade alternativa, uma com 

mais espaço e outra mais restrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Mapa esquemático do eixo que compõe a mutação criativa 
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Conclusão 

Este trabalho encontrou, no reconhecimento das categorias de Solà-Morales, sobretudo 

na das mutações, uma forma de alertar para os destinos da cidade de Campinas, que 

hoje se entrega não apenas às dinâmicas, mas também às formas do urbanismo global 

da pior espécie. Saber ler na paisagem os sinais do futuro que construímos é 

Figura 3- Mutação criativa de mobilidade alternativa em espaço amplo 

Figura 4- Mutação criativa de mobilidade alternativa em espaço reduzido 
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fundamental para ratificar o caminho que optamos seguir. É justamente a incerteza de 

que os cidadãos de Campinas realmente se dão conta dessas opções o que gerou a 

motivação deste estudo. Mas também está uma aposta, uma hipótese inerente ao 

trabalho que funciona como contraponto a essa percepção pessimista: a de que é 

preciso investigar criativamente alternativas às formas que se impõem como únicas, das 

mutações genéricas. Afinal, seu sucesso se impõe justamente porque respondem a 

grandes anseios públicos, ainda que de forma simplista. É por isso que foram 

denominadas, neste trabalho, de fáceis. 

O trabalho conclui que há apenas uma forma de lidar com um modo de vida e uma 

paisagem com os quais discordamos: é, primeiramente, fazer uma leitura cuidadosa de 

suas características, e uma crítica convincente de seus defeitos. O segundo passo é 

investigar alternativas para esses modelos. Ao mesmo tempo, há também que se 

concluir, a partir do caso de Campinas, que as nossas cidades estão rapidamente caindo 

nos cinco dilemas, ainda que alguns deles já tenham sido vividos e até resolvidos por 

cidades em outras partes do mundo. Ou seja, há uma corrida contra o tempo. As 

mutações genéricas, as mutações fáceis, se propagam rapidamente pela cidade de 

Campinas, e o próprio poder municipal não reconhece a sua ameaça. Poucos anos atrás 

o próprio judiciário de Campinas optou por transferir o fórum, do centro da cidade, que 

tinha uma rede de vitalidade com os comerciantes da área, para uma grande área 

próxima a grande eixo de circulação, no norte da cidade.  

Entretanto, o trabalho aposta na hipótese de que a mutação criativa pode ser uma 

ferramenta útil para confrontar os dilemas atuais da cidade de Campinas, com 

capacidade para recriar o território urbano através da concepção de espaços públicos de 

usos coletivos e de oferecer uma alternativa de paisagem às pasteurizadas mutações 

genéricas. Associada às terras vagas dos leitos ferroviários abandonados, pode ofertar 

modais de transportes alternativos ao automóvel individual que interliguem regiões 

periféricas com o centro da cidade. Também possui grande possibilidade de influenciar a 

requalificação dos bairros lindeiros com a criação de pequenas centralidades que podem 

trazer vitalidade urbana para locais carentes de vida pública, assim como de induzir a 

criação de outras mutações criativas nos vazios urbanos periféricos, contrapondo o 

crescimento de mutações genéricas nessas regiões. Apesar dos benefícios, a mutação 

criativa mostra-se mais difícil de ser implantada, necessitando de fortes políticas 

públicas, diferentemente da mutação genérica, que é a forma mais fácil de construir 

mutações, geralmente comandada pelo mercado imobiliário, entretanto formando 

espaços desprovidos de lugares públicos, usos coletivos e cidadãos. A discussão entre as 

possibilidades da mutação criativa e o resultado pobre da mutação genérica demonstra 

um paradigma cada vez mais comum nas cidades contemporâneas: a escolha da 

urbanização fácil e a construção de espaços genéricos privatizados. 
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Resumo 

O entendimento da cidade, sua paisagem, seu uso e ocupação, suas funções, processos 

de crescimento, formas de ruas e avenidas são objetos de investigação há tempos. 

Muitos teóricos do urbanismo tentaram analisar cidades e planejar formas e funções 

ideais para o conforto de seus habitantes. Este artigo trata do uso de modelagem 

gráfica para análise urbana e possível solução de problemas existentes através da 

metodologia do transecto desenvolvida por planejadores do Novo Urbanismo e 

integrantes do Centro Aplicado de Estudos em Transecto. A análise foi baseada no 

transecto rural-urbano, base da metodologia, e elaborada para integrar o Plano Local 

de Gestão da Macrozona 4 do Município de Campinas, plano complementar ao Plano 

Diretor do município, na fase do diagnóstico. A análise engloba a paisagem urbana, 

através de transectos com cortes urbanos e a situação do uso real comparada ao uso 

legal do solo, determinado pelas leis de zoneamento do município. Nesse caso, temos a 
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conformação entre modelagem gráfica e transectos de uso do solo como uma 

ferramenta que direciona o planejamento a solucionar com mais facilidade problemas 

relativos ao zoneamento urbano, de forma que planejadores, governantes e habitantes 

possam definir novas diretrizes para a restauração de centros urbanos, para soluções 

de mobilidade e de habitação, para inter-relações entre o urbano e o rural, para 

melhoria dos serviços ambientais e para uma cidade mais sustentável. 

Palavras chave: Transecto, Planejamento Urbano, Campinas, Macrozona 4. 

 

Abstract 

The understanding of the city, its landscape, its use and occupation, its functions, 

growth processes, forms of streets and avenues are objects of research for some time. 

Many theorists have attempted to analyze the urban cities and plan forms and 

functions ideals for the comfort of its inhabitants. This article examines the use of 

graphical modeling for urban analysis and possible solution of problems through the 

transect methodology developed by the New Urbanism planners and members of the 

Center for Applied Transect Studies. The analysis was based on the rural-urban 

transect, based on the methodology and designed to integrate the Local Plan 

Management for Macrozona 4 - Campinas, complementary plan to the Master Plan of 

the city, at the stage of diagnosis. The analysis encompasses the urban landscape 

through urban transects cuts and the situation of the actual use compared to the legal 

use of the soil, determined by the zoning laws of the municipality. In this case, we have 

the graphical modeling and conformation between transects of land use as a planning 

tool that directs more easily solve problems related to zoning, so that planners, 

government officials and residents can set new guidelines for restoration centers urban 

mobility solutions for housing and for interrelationships between urban and rural, to 

improve environmental services and for a more sustainable city. 

Key words: Transect, Urban Planning, Campinas, Macrozona 4.  

 

Introdução 

O entendimento da cidade, sua paisagem, seu uso e ocupação, suas funções, 

processos de crescimento, formas de ruas e avenidas e diversas outras características 

são objetos de investigação há tempo. Muitos teóricos do urbanismo tentaram analisar 

cidades e planejar formas e funções ideais. Cada teórico pesquisava essa situação de 
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acordo com a época vivida – apesar de existirem alguns visionários – e com o contexto 

físico, político, social e ambiental de determinada cidade. 

E foi assim que Cerdà planejou Barcelona; Haussmann, Paris; Houward, a 

Cidade-Jardim e também, Prestes Maia, São Paulo, com seu Plano de Melhoramentos. 

Porém, atualmente, a complexidade do planejamento urbano aumentou juntamente 

com as cidades, que se desenvolveram, cresceram economicamente, territorialmente e 

populosamente e com isso, passaram a necessitar de novas premissas de planejamento, 

principalmente, as que envolvem o desenvolvimento sustentável.  

  Recentemente, um grupo de planejadores norte-americanos publicou “A 

carta do novo urbanismo“, criada a partir do Congresso do Novo Urbanismo, em 1996. 

Nela discute-se as possibilidades reais de desenvolvimento das cidades norte-

americanas, através de princípios associados à formação do espaço regional, da cidade 

e do bairro, articulando a integração dos sistemas de transporte, priorizando a 

compacidade do espaço urbano e o projeto da paisagem.  

 

Objetivo 

Os novos urbanistas criaram também o método para avaliação das cidades 

através de transectos e é sobre ele que este artigo dispõe sua base de discussão. Com o 

objetivo de analisar o uso deste método em planejamento urbano, esse artigo trata da 

aplicação do transecto associada a modelagem gráfica em uma região – Macrozona 4 – 

do município de Campinas a fim de diagnosticar alguns problemas, principalmente os 

relacionados com o uso e a ocupação do solo e com a paisagem urbana.   Como 

resultado, temos que a modelagem gráfica associada à metodologia do transecto é uma 

ferramenta de planejamento urbano capaz de solucionar problemas de zoneamento.  

 

Metodologia: modelagem gráfica e transectos 

 As metodologias de solução de problemas mudaram ao longo do tempo, 

mesmo porque, a complexidade dos problemas também sofreu modificações através da 

especificidade de temas e da pluralidade de interação entre seus níveis. De acordo com 

Hansen (1999), a simplicidade e a segurança da solução de problemas foi substituída 

pela imprevisibilidade, pela complexidade e pela desordem, de forma que os problemas 

da atualidade não podem ser solucionados com métodos do passado.  
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Segundo a autora, a solução de problemas é, atualmente, feita em reuniões 

nas quais cada indivíduo apresenta sua ideia. O problema deste método está na 

conclusão, que torna a solução conflituosa e confusa devido à grande quantidade de 

informação que não consegue ser organizada.  

Por isso, Hansen (1999) propõe que se o problema for tratado no contexto 

geral, o grupo possuirá mais facilidade de concordância. Este contexto é expresso 

através da modelagem gráfica, que exerce papel fundamental na cognição e no 

pensamento visual. Segundo a autora: 

 

“A modelagem gráfica, um método que combina notação gráfica 

simples e palavras em um arranjo visual, pode frequentemente 

definer uma questão e seu contexto de forma mais completa do que 

apenas palavras.” (HANSEN, 1999, p. 194) 

 

A modelagem gráfica, como recurso para solução de problemas, também é 

usada em planejamento urbano, principalmente na compreensão do ambiente 

construído. Um dos métodos mais usado atualmente, é o transecto urbano. A principal 

referência deste método é o Centro de Estudos Aplicados em Transectos – CATS -, do 

qual são diretores, entre outros, dois fundadores do Novo Urbanismo, Andrés Duany e 

Elizabeth Plater-Zyberk. Segundo o CATS, “um transecto é um corte ou um caminho no 

território que mostra uma série de diferentes habitats”(CATS, 2003). 

Um transecto natural, como definido por Alexander Von Humboldt, no 

século XVIII, é uma seção transversal geográfica de uma determinada região, feita com 

a intenção de revelar a sequencia dos diferentes ambientes. Por isso, originalmente, era 

usado para analisar a ecologia, as diferentes características das zonas, como costas, 

áreas alagadiças e planícies, ajudando na compreensão dos habitats em que animais e 

plantas vivem em relações simbióticas (Duany et al, 2009). 

Considerando os diferentes habitats que o homem vive, planejadores do 

Novo Urbanismo - uma corrente que surgiu no final do século XX, com o objetivo de 

romper os ideais do urbanismo moderno, promovendo cidades mais compactas, 

tranquilas, com comunidades completas, de uso misto e integradas – estenderam o 

transecto natural para o ambiente construído, como um método de analisa-lo.  
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De acordo com o CATS (2003),  metodologia do transecto rural-urbano está 

baseada em princípios ambientais e de desenvolvimento territorial que incentivam os 

seguintes resultados: 

- Proteção, provisão e recuperação de passeios públicos e conexões viárias entre 

comunidades; 

- Reforma abrangente do zoneamento, a fim de legalizar e proteger padrões 

tradicionais de determinadas regiões e detendo a proliferação do comércio 

ilegal; 

- Planejamento urbano baseado em segurança e mobilidade, incluindo opções de 

transporte de pedestres, veículos e massas; 

- Habitação a preços acessíveis; 

- Produção de alimentos regionais, locais ou individuais; 

- Resposta climática passiva na elaboração do desenho urbano; 

- Redução dos impactos ambientais e dos custos com infraestrutura; 

- Redução de resíduos e de emissões nocivas como subprodutos da ocupação 

humana e estudo de tecnologias de energia renovável; 

- Reparação de padrões insustentáveis de construção, em todas as escalas. 

Um dos princípios do planejamento através do transecto é o de que 

determinados elementos pertencem a determinados ambientes, como por exemplo um 

conjunto de edifícios, que certamente pertence a um ambiente mais urbano, ou uma 

casa de fazenda, a um ambiente mais rural. Dessa forma, o CATS idealizou um 

transecto, denominado rural-urbano, que apresenta seis diferentes padrões de 

ocupação de uma cidade, chamados de Zonas de Transecto ou T-zones. 

As T-zones identificam os elementos de uma região, variando de acordo 

com o nível e a intensidade de seu caráter físico e social, promovendo contextos 

imersos entre o meio rural e o meio urbano e exibindo características identificáveis 

com base nos padrões norte-americanos. Assim, foi traçado o transecto rural-urbano 

(Figura 1), que forneceu a base para o SmartCode, um código paramétrico e sucessivo 

de elementos urbanos que devem ser seguidos no planejamento para que o urbanismo 

evolua sem perder o fundamento de história e ordem (Duany, 2009).  
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Figura 1: Transecto rural-urbano e suas zonas 

(fonte: http://www.transect.org/transect.html) 

 

De acordo com Duany (2009), são características das T-zones:  

- T1 é a zona de transecto natural, que contém áreas abertas, vegetadas e 

preservadas ou terras que estão propensas a desertificação, devido às condições de seu solo, 

topografia ou hidrografia;   

- T2 é a zona de transecto rural, que possui áreas abertas para produção de 

alimentos, com pequenas comunidades rurais e com o setor de crescimento restrito. Incluem 

florestas, terras agrícolas, pastagens, e áreas alagadiças. Edifícios típicos são fazendas, galpões 

agrícolas, cabanas e moradias de camponeses; 

- T3 é a zona de transecto sub urbana, que possui comunidades fechadas e 

loteamentos residenciais, com setor de crescimento restrito ou controlado. São áreas de baixa 

densidade populacional que são adjacentes a áreas mais densas e de uso mais diversificado. 

Ocupações residenciais e dependências são permitidas. As quadras podem ser grandes e as 

ruas, irregulares para se ajustarem às condições naturais; 

- T4 compreende a zona de transecto geral urbana, que apresenta as mesmas 

características da T3, porém, com a existência de um centro de desenvolvimento regional. É 

uma área de uso misto, mas principalmente residencial, contendo diferentes tipos de 

construção, como unifamiliares ou multifamiliares. O paisagismo é variável e as ruas possuem 

calçadas e faixas de pedestres em cruzamentos;  

- T5 é a zona de transecto central urbana, que possui o setor de crescimento 

esgotado, com loteamentos comerciais, residenciais e institucionais, centro regional de 

desenvolvimento, ruas estreitas e calçadas largas. A arborização é constante e há grande 
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adensamento urbano;  

- T6 é a zona de transecto do coração urbano, onde às características da T5 

somam-se o aumento da altura dos gabaritos e a existência típica em cidades de grande porte 

ou metrópoles. É a zona que possui maior densidade e variedade de usos. Ela pode ter grandes 

quadras, ruas largas e arborização.  

Apesar de o transecto rural-urbano aqui apresentado ter sido elaborado como o 

ideal para uma cidade norte americana, de acordo com CATS (2012), é possível aplica-

lo em outras cidades e regiões, uma vez que praticamente todas possuem gradientes e 

distinções entre o rural e o urbano, além de analistas que possam identificar suas 

próprias T-zones e os elementos que a compõem. Estes elementos podem ser padrões 

de uso e ocupação do solo, disposição, função e configuração dos edifícios, vias de 

circulação, áreas públicas e institucionais ou ainda elementos sociais, que não serão 

discutidos neste artigo. 

    

Metodologia: planejamento urbano do município de Campinas – macrozona 4 

O Plano Diretor do Município de Campinas, que teve sua última versão 

revisada em 2006, estabelece a divisão territorial do município em nove macrozonas, 

com o objetivo de orientar o planejamento das políticas públicas a partir da 

compreensão das diferentes realidades das regiões. Dessa forma, cada uma das 

macrozonas possui seu Plano Local de Gestão. 

 

“O Plano Local de Gestão, por sua vez, contempla as 

heterogeneidades locais, recortadas pelas divisões territoriais (ditas 

Macrozonas) dispostas no Plano Diretor, uma vez que propicia o 

planejamento das diversas regiões, dado às diversidades que uma 

cidade apresenta, tanto nos elementos da oferta urbana quanto nas 

características sociais, ambientais e econômicas.” (Prefeitura 

Municipal de Campinas, 2006) 

 

Como as características sociais, ambientais e econômicas estão em 

constante modificação, é necessário revisar os Planos Locais de Gestão, da mesma 

forma como é feito com o Plano Diretor. A Prefeitura Municipal de Campinas, através da 

Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, firmou convênio com a 
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Universidade Estadual de Campinas, através da Faculdade de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo para a elaboração do Plano Local de Gestão da Macrozona 4.  

Esta macrozona, situada na região central da cidade de Campinas, como 

mostra a figura 2, apresenta características diversas em termos sociais, ambientais, 

econômicos e culturais. É um território multi-classes, com ampla diversidade de 

funções urbanas.  Nela está a maior disponibilidade de infraestrutura urbana, a 

principal estrutura viária da cidade, o maior número de atividades urbanas e 

equipamentos públicos, os bosques mais antigos e os edifícios históricos mais 

preservados. 

Por estar localizada na área de mais antiga ocupação do município, 

apresenta intensa urbanização. Compreende o centro histórico e o centro expandido do 

município, área em que estão localizados bairros de alta densidade demográfica e de 

maior verticalização. Estabelecida no Plano Diretor do Município de Campinas (2006) 

como área de urbanização prioritária de Campinas, a macrozona 4 apresenta grande 

cobertura de infraestrutura da cidade, de malha urbana e de equipamentos públicos.  

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Campinas, LM 

6.031/1988, atualizada em 2011, estabelece o zoneamento do município, sendo que 

macrozona 4 possui 16 das 18 zonas presentes nesta Lei Municipal, fato natural devido 

ao seu alto grau de urbanização.  São zonas da macrozona 4: 

 

Tabela 1: Zonas da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Campinas presentes na 
macrozona 4 

ZONA 

1 

 zona predominantemente residencial, destinada basicamente, aos usos 

habitacionais unifamiliares e multifamiliares e complementarmente ao 

comércio, serviços e instituições de âmbito local; 

ZONA 

2 

zona estritamente residencial, destinada aos usos habitacionais 

unifamiliares e multifamiliares; o comércio, os serviços e as instituições 

de âmbito local serão permitidos com restrições quanto à localização; 

ZONA 

3 

 zona estritamente residencial, destinada aos usos habitacionais 

unifamiliares e multifamiliares; o comércio, os serviços e as instituições 

de âmbito local serão permitidos com restrições quanto à localização; 

ZONA 

4 

zona estritamente residencial, destinada aos usos habitacionais 

unifamiliares e multifamiliares; o comércio local básico será permitido 
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com restrições quanto à localização; 

ZONA 

5 

 zona predominantemente residencial, destinada basicamente aos usos 

habitacionais multifamiliares; serão permitidos o comércio, os serviços 

e as instituições de âmbito local; 

ZONA 

6 

zona estritamente residencial, destinada basicamente ao uso 

habitacional multifamiliar; o comércio, os serviços e as instituições 

existentes serão tolerados; 

ZONA 

7 

 zona estritamente residencial, destinada basicamente ao uso 

habitacional multifamiliar; o comércio, os serviços e as instituições 

existentes serão tolerados; 

 

ZONA 

9 

zona destinada basicamente ao uso misto habitacional, comercial, de 

serviços e institucional; 

ZONA 

10 

zona destinada basicamente ao uso misto habitacional, comercial, de 

serviços e institucional; 

 

ZONA 

11 

zona destinada basicamente aos usos comercial, de serviços e 

institucional, de pequeno e médio porte; 

ZONA 

12 

zona destinada basicamente aos usos comercial, de serviços e 

institucional, de médio e grande porte; 

ZONA 

13 

zona destinada basicamente aos usos comercial, de serviços e 

institucional, de grande porte; 

ZONA 

14 

 zona destinada ao uso industrial não incômodo, de pequeno, médio e 

grande porte e aos usos comercial, de serviços e institucional, de 

pequeno, médio e grande porte; 

ZONA 

15 

zona destinada, predominantemente, ao uso industrial incômodo, de 

pequeno, médio e grande porte e, complementarmente, aos usos 

comercial, de serviços e institucional, de pequeno, médio e grande 

porte; 

ZONA 

17 

 zona destinada basicamente à área central da sede do Município; 

ZONA 

18 

zona destinada à proteção de áreas e/ou espaços de interesse 

ambiental e à preservação de edificações de interesse sociocultural  
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O atual zoneamento utiliza sete tipos diferentes de zonas residenciais, 

agrupados em dois graus principais de tolerância aos demais usos: a) zonas 

estritamente residenciais, grupo ao qual fazem parte: Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 6, 

Zona 7 e Zona 8 (esta não presente na MZ4); e b) zonas predominantemente 

residenciais, do qual fazem parte a Zona 1 e a Zona 5. Outro fator de agrupamento 

importante seria com relação ao caráter unifamiliar ou multifamiliar: as zonas 1, 2, 3 e 

4 têm destinação mista, unifamiliar e multifamiliar; já as zonas 5, 6, 7 e 8 têm 

destinação basicamente multifamiliar. As diferenças de especificações entre cada uma 

das zonas residenciais têm micro impacto quanto à permissão, tolerância e proibição 

dos usos complementares (comércio, institucional e serviços). Essas diferenças 

também impactam na morfologia das edificações e, portanto, da paisagem urbana, 

especialmente no que se refere ao grau de rugosidade do tecido residencial. Nesse 

aspecto, as zonas residenciais podem ser compreendidas em dois grupos principais: a) 

zonas menos verticalizáveis (verticalização esparsa ou hiper-esparsa), composto pelas 

zonas 1, 2, 3, e 4; e b) zonas mais verticalizáveis, composto pelas zonas 6 e 7.  

As zonas de uso misto previstas pela lei são as zonas 9 e 10, ambas 

presentes na Macrozona 4, além da própria Zona 17, exclusiva da área central, mas que 

também deve ser considerada como uma zona de uso misto. A principal diferença entre 

elas é tipológica, a Zona 9 permite verticalização moderada, com coeficiente de 

aproveitamento (ca) variando entre 1,0 e 2,0; a Zona 10 admite coeficiente de 

aproveitamento entre 1,0 e 3,0, admitindo até 4,0 para casos específicos; já a Zona 17 

admite coeficiente máximo de 5,0, que pode induzir a intensa verticalização.  

Já as zonas 11, 12 e 13 são reservadas basicamente aos usos comerciais, de 

serviços e institucional, embora todas permitam uso residencial unifamiliar e 

multifamiliar. A principal diferença seria quanto ao porte das edificações, sendo a Zona 

11 para pequeno e médio; a Zona 12 para médio e grande; e a Zona 13 para as de 

grande porte. 

Com relação aos usos industriais, estão presentes na Macrozona 4 as zonas: 

14, para os não incômodos, de todos os portes e a Zona 15, para os incômodos, também 

de todos os portes.  

Por fim, há a Zona 18, que congrega áreas e espaços de interesse ambiental 

ou de preservação sociocultural, e que são regidas por estudos e legislação específica. 
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Figura 2: Mapa de divisão territorial do Município de Campinas em macrozonas. 

(fonte: arquivo pessoal, 2012) 

 

Resultado: aplicação da metodologia do transecto no diagnóstico da macrozona 4 

A elaboração do diagnóstico da macrozona 4 contou com diversas 

metodologias, desde reuniões e oficinas com a população local, levantamento de dados 

primários e secundários e visitas a campo, até a metodologia do transecto urbano. Esta 

metodologia foi usada para analisar questões da paisagem urbana, como a malha, o 

adensamento, a tipologia dos edifícios, a provisão de equipamentos públicos e a 

permeabilidade reguladora da vegetação e o uso legal e real do solo. Como uma espécie 

de ultrassonografia, os vários transectos indicam como a paisagem urbana está se 

estruturando a partir das ações territoriais, permitindo perceber as características do 

modelo urbano, como os tipos de manchas urbanas, de estratificação social, de tipologia 

construtiva, de arborização, de vazios urbanos e da paisagem urbana como um todo, 
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além de questões voltadas para a mobilidade e a arborização.  

Os seguintes procedimentos foram adotados para a elaboração dos 

transectos: a partir do mapa base da macrozona 4, com sua malha urbana, seus lotes, 

hidrografia e curvas de nível devidamente georreferenciados, em arquivo do programa 

MapInfo, foram traçados transectos que passassem pelas regiões com maiores 

diferenças físicas, sociais, ambientais e, pelas regiões que apresentassem edifícios 

marcos ou históricos. Estes transectos não seguem uma linha reta exatamente para que 

fossem abrangidos os pontos desejados de cada região. 

Tendo os traçados prontos, iniciou-se a etapa de estudo do uso real do solo, 

em que cada um dos lotes foi analisado através do software Google Earth e do aplicativo 

Google Street View e identificado de acordo com a atividade exercida nele. Quando 

necessário, foram realizadas visitas técnicas de confirmação do uso atribuído a 

determinado lote.  

Para o uso legal do solo, confrontou-se o mapa base dos transectos com o 

mapa de zoneamento, elaborado através da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

município de Campinas, obtendo assim as atividades permitidas para aqueles mesmos 

lotes.  A identificação dos usos foi feita através de diferentes hachuras em arquivo do 

software AutoCad, resultando os seguintes mapas: 
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Figura 3: Mapas dos transectos da macrozona 4 – uso legal à esquerda e uso real à direita 

(fonte: arquivo pessoal, 2012) 

 

O mapa dos transectos de uso legal do solo espacializa o zoneamento das 

regiões dos transectos, enquanto que o mapa dos transectos de uso real do solo 

espacializa as atividades das respectivas regiões. Como a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

do Município de Campinas caracteriza de forma generalizada suas zonas, foi necessário 

criar uma outra legenda de classificação das atividades, considerando seu grau de 

especificidade. 

 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

      ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  694 

 

Tabela 2: Legenda do uso real do solo da macrozona 4 

 

 

 

Estes transectos permitiram que as regiões escolhidas fossem analisadas e 

comparadas, demonstrando que as zonas do uso legal do solo são mais abrangentes e 

generalistas do que o uso real do solo. Além disso, foi possível constatar que algumas 

zonas são exercidas atividades que estão de acordo com o que é permitido conforme 

sua zona, como por exemplo a zona 18 e as atividades institucionais e matas que nela 

ocorrem, exclusivamente nas áreas ao norte da macrozona, bem como as zonas 1, 5, 9 e 

10, que possuem uso residencial uni ou multifamiliar predominante.  

Enquanto isso, em outras zonas há desacordo entre o uso legal e o uso real. 

Isso ocorre com as favelas e ocupações ilegais, que, obviamente, não estão previstas no 

zoneamento, além de atividades comerciais que acontecem em zonas estritamente 

residenciais. Ocorre desacordo também nas áreas centrais de zona 18: as áreas de 

matas ciliares ou vegetação nativa são ocupadas por outras atividades, principalmente 

as comerciais.    

De acordo com o diagnóstico do Plano Diretor do Município de Campinas 

(2006), a Macrozona 4 possui cerca de 75,0% da sua área ocupada pela malha urbana, 

tendo 25,0% de área de vazios urbanos, matas e áreas rurais, o que pode ser 

comprovado pelos usos demonstrados nos transectos da figura 3. Além disso, a partir 

destes transectos, é possível dizer que, atualmente, a Macrozona 4 apresenta uma 

malha urbana central concisa que vai se espraiando conforme se aproxima do limite da 

macrozona, onde estão localizadas as manchas de vazios urbanos.  
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Figure 4: Trecho de um transecto da macrozona 4 

(fonte: arquivo pessoal, 2012) 

 

Para a análise da paisagem, foram elaboradas vistas ou cortes dos mesmos 

transectos representados no mapa de uso real e legal do solo. A figura 4 representa um 

trecho do transecto que passa pela rua 13 de maio e pelas avenidas Francisco Glicério e 

Benjamin Constant.  

A partir desse transecto é possível observar a existência de uma mancha 

urbana linear, com predomínio de edifícios de grande e médio portes. Há um edifício 

cultural e de importância histórica para o município. Outra importante constatação é a 

largura das ruas: por ser uma região central e de ocupação antiga, apresenta ruas 

estreitas, mas, ao mesmo tempo, algumas avenidas são muito largas, demonstrando a 

adaptação do centro e centro histórico às mudanças de transito.  

Nesse transecto a densidade de ocupação é grande, podendo-se dizer que 

entre as T-zones, apenas a T5 está ai representada. Ainda assim, a arborização não é 

constante, mas sim esparsa.  
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Conclusão 

A utilização da metodologia do transecto aplicada para analisar a 

macrozona 4 do município de Campinas atendeu as expectativas. Com ela foi possível 

utilizar uma linguagem comum para a representação, que pode ser compreendida não 

apenas por planejadores, como também por leigos. Além disso, os transectos 

elaborados forneceram a situação real da região estudada, seus usos e sua paisagem, 

contando com suas taxas e níveis de intensidade de natureza, construção e 

componentes sociais e variando de escala, porque nos transectos de usos foi usada uma 

escala menor do que nos transectos de paisagem, nos quais era necessário maior 

detalhamento para compreensão e análise.  

Enquanto ferramenta para solução de problemas urbanos, pode-se dizer 

que o transecto trouxe maior facilidade de concordância entre os indivíduos da equipe 

de análise. Isso ocorreu devido à integração entre dados e representação gráfica, que 

torna simples e indubitável o resultado.  

O transecto permite que os princípios da Carta do Novo Urbanismo sejam 

analisados nas cidades, para que seus ideias possam ser aplicados à realidade 

brasileira. Aplicados porque, no contesto brasileiro, e de determinadas cidades, como 

São Paulo e Campinas, é possível falar da existência e outras T-zones, como a da 

especulação imobiliária, a dos vazios urbanos, a das áreas de vegetação urbana, a das 

ocupações irregulares e uma série de outras e surgirão em estudos futuros.  

Somando-se a isso, cabe salientar a importância dos novos rumos para o 

urbanismo brasileiro, no sentido de melhorar os investimentos nos centros urbanos, 

conter o crescimento desordenado das cidades, a separação físico-social e os problemas 

ambientais. Planejadores, governantes e cidadãos podem, a partir dos princípios do 

Novo Urbanismo aplicado à realidade brasileira, definir novas diretrizes para a 

restauração de centros urbanos, para o trânsito e as questões de mobilidade, para a 

habitação popular, para inter-relações entre o urbano e o rural, para  melhoria dos 

serviços ambientais e para uma cidade mais sustentável.  
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Resumo 

A criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1964, órgão inédito responsável pela política 

pública habitacional no país, estimulou a produção de milhões de habitações “standard” de baixo 

custo nas periferias das cidades, entretanto, sem preocupações fundamentalmente arquitetônicas 

e/ou urbanísticas, já que pleiteava incentivar a indústria da construção civil e o fomento de outros 

setores econômicos. Após seu fechamento, a política habitacional implantada apresentou caráter 

assistencial e clientelista, as cidades continuaram sem cuidado adequado e as favelas assumiram 

proporções sempre crescentes (DENALDI, 2003). Assim, o processo de urbanização ocorreu sem 
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ruptura dos padrões já consolidados de incentivo à propriedade e concentração de renda, gerando 

contraditoriamente diversificação, crescimento econômico e marginalização da população carente 

frente aos meios de produção, moradia e cidade. Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade 

e consciência sobre Direitos Sociais, principalmente no que cerne à reforma urbana, alguns temas 

importantes ganharam notoriedade ou foram retomados, como o “retorno às áreas centrais”, as 

quais sofreram esvaziamento atrelado ao processo de periferização da habitação, “projetos de 

urbanização de favelas”, solução viável para superação da precariedade, e “gerenciamento de risco 

e provimento de habitações emergenciais” para espaços recorrentemente vulneráveis. Diante 

disso, objetivando contribuir com formulações que considerem a relação entre habitação e cidade 

fundamental para o desenvolvimento de espaços sustentáveis e de qualidade, o presente trabalho 

analisará estas três produções relacionadas à habitação de interesse social no Brasil, de modo a 

evidenciar as suas principais características dentro de um contexto inovador de produção das 

cidades. 

Palavras chave 

Políticas públicas habitacionais, periferização da habitação, assentamentos precários, habitação de 

interesse social, retorno às áreas centrais, gerenciamento de risco, habitações emergenciais, 

urbanização de favelas. 

Abstract 

The creation of the National Housing Bank (BNH) in 1964, an agency responsible for the 

unprecedented public housing policy in the country, stimulated the production of millions of homes 

"standard" low cost on the outskirts of cities, however, worry mainly architectural and / or urban, 

since pleaded encourage the construction industry and the promotion of other economic sectors. 

After its closure, the housing policy implemented showed assisting character and patronage, the 

cities continued without proper care and slums assumed ever increasing proportions (DENALDI, 

2003). Thus, the process of urbanization occurred without breaking the patterns already 

established to encourage ownership and concentration of income, generating contradictory 

diversification, economic growth and marginalization of the poor compared to the means of 

production, housing and city. In 2001, with the approval of the City Statute and awareness of social 

rights, especially in core urban reform, some important issues have gained notoriety, or have been 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

      ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  701 

 

taken, for example, the "return to central areas", which suffered emptying pegged to the periphery 

of the housing process, "slum upgrading projects" feasible solution for overcoming insecurity, and 

"risk management and provision of emergency housing" for spaces recurrently vulnerable. 

Therefore, aiming to contribute to formulations that consider the relationship between housing 

and city central to the development of sustainable spaces and quality, this paper will analyze these 

three productions concerning social housing in Brazil, in order to highlight its main features within a 

context of production of innovative cities. 

Key words 

Public housing policies, peripherization housing, slums, social housing, return to central areas, risk 

management, emergency housing, slum upgrading. 

Introdução  

Em síntese, podemos dizer que os problemas habitacionais do Brasil têm origem no acelerado 

processo de urbanização1 ocorrido a partir da década de 50, no modelo centralizado e 

patrimonialista de sua estrutura social, econômica e política, e, principalmente, na expressiva 

desigualdade na distribuição da renda.  

Dentre os fatores condicionantes às questões habitacionais, o rápido processo de urbanização que 

trouxe quase 150 milhões de pessoas2 para as cidades, entre 1940 e 2010, foi marcado por uma 

intensa produção informal de moradia. Atrelado a isso, a herança de uma estrutura social, 

econômica e política de caráter patrimonialista e centralizado, com falta de instrumentos 

urbanísticos para barateamento do preço da terra, relacionada ainda à escassez do mercado 

fundiário, bem como o valor da habitação condicionado pela especulação imobiliária, levaram 

juntos a um modelo hegemônico de ocupação do espaço urbano, isto é, uma expansão horizontal 

onde as áreas mais afastadas da malha urbana e ambientalmente sensíveis, foram ocupadas por 

                                                 
1
 De acordo com o IBGE: Censo Demográfico, 2010, o Brasil possui um grau de urbanização de 84,4%. 

2
 Na década de 1940, 12.761. 238 de pessoas viviam em cidades, em 2010 esse valor era de 160.215.462 

pessoas. Valores do IBGE, recenseamento de 1940 e 2010, respectivamente.   
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loteamentos e conjuntos habitacionais para população de baixa renda3, esta por sua vez, acometida 

por condições de degradação e risco. (DENALDI, 2003; OLIVEIRA&BUENO, 2009; MCidades, 2009). 

Associado a isso, áreas centrais e valorizadas das cidades começaram a se esvaziar e a 

infraestrutura urbana passou a ser subutilizada4 (DENALDI, 2003; OLIVEIRA&BUENO, 2009; 

MCidades, 2009) 

Os primeiros investimentos no setor habitacional começaram a ocorrer através da iniciativa privada 

com a construção dos cortiços cujos lucros gerados a partir da locação dos alojamentos baratos 

tornavam-se alternativa rentável aos investidores. Nesse período e durante toda a República Velha, 

prolongando-se até a década de 1940, as cidades brasileiras receberam intervenções ambíguas5, de 

caráter higienista, voltadas prioritariamente ao embelezamento com o intuito de atrair capital 

estrangeiro. 

Vistos como uma multidão de “desordeiros”, os pobres, responsáveis pela “desordem urbana”, 

precisavam ser removidos do cenário urbano, o que desencadeou a ocupação de áreas mais 

distantes, ambientalmente sensíveis, e a consequente produção dos espaços informais6 (VILLAÇA, 

1999; PATTO, 1999; LEAL, 2007; OLIVEIRA&BUENO, 2009).  

Como salientado por Botega (2008), entre as décadas de 40 e 60 a política de habitação nacional 

consistia na oferta de crédito imobiliário através da Caixa Econômica Federal (CEF) e dos Institutos 

                                                 
3
 Durante o período do BNH ―menos de 10% dos terrenos adquiridos para construção de novos conjuntos 

estavam situados dentro da malha urbana ou imediatamente contíguos a ela eram dotados de acessos a 
transporte e servidos de abastecimento de água e energia elétrica. Os projetos, de iniciativa pública ou 
privada, realizados após a extinção do BNH, salvo exceções pontuais, seguiram essa mesma lógica. 
(MCidades, 2009, p. 40)   
4
 Nesse âmbito, ―a politica de investimentos das cidades brasileiras, que prioriza as áreas mais valorizadas, 

reproduzindo a histórica escassez e impedindo a oferta de terra numa sobrevalorização fundiária. (MCidades, 
2009, p. 40)   
5
 Segundo VILLAÇA (1999), a classe dominante precisava de um discurso que lhe permitisse demolir os 

cortiços quando isso fosse necessário, e de outro, precisava mantê-los e tolerá-los, pois necessitava deles 
para abrigar a população trabalhadora. 
6
 De acordo com Groisten (2001, p. 15) “A dualidade verificada nos processos socioespaciais de construção da 

metrópole contemporânea manifesta-se no reconhecimento de uma cidade “formal” assumida pelo poder 

público, onde se concentram os investimentos urbanos de todo tipo, e de outra construída à sua margem, que 

tem no conceito cidade informal a expressão mais abrangente para designá-la, pois associa o fenômeno da 

expansão urbana ilegal ao da exclusão social”.  
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de Aposentadoria e Pensões (IAPs), medida que impulsionava a aquisição da casa própria7. Apenas 

em 1946 é que foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP), órgão que centralizaria a política 

habitacional. Todavia, tal medida não foi muito abrangente já que o programa acumulou 

atribuições além de suas possibilidades e deixou em segundo plano as principais, coordenação e 

execução de uma política de habitação social.  

Esse quadro se manteve até 1964, quando a alteração na política nacional, com implantação da 
Ditadura Militar, incluiu alternativas à política habitacional a partir do financiamento de 
construções de moradias à população de baixa renda. Neste momento os problemas sociais e 
urbanos ganharam notoriedade pública e era imperativo que o Estado indicasse suas intervenções. 
Foram então criados o Sistema Financeiro de Habitação (SFH)8 e o Banco Nacional de Habitação 
(BNH), ambos com a responsabilidade de alavancar a economia através da atração de 
investimentos no setor da construção, além de gerar benefícios e compromissos entre população e 
governo (SILVA, 1977; AZEVEDO, 1982; DENALDI, 2003). 

De acordo com Maricato (1987), Silva (1989) e Nascimento & Braga (2009), a principal intenção do 

BNH era o incentivo à indústria da construção civil, a partir da qual seria possível alavancarem-se 

outros setores da economia. Concebido como um sistema único que controlava todas as ações no 

setor habitacional, tinha condições de impulsionar a recuperação da crise habitacional brasileira, no 

entanto, foi incapaz de superar o déficit habitacional da época, cerca de oito milhões de 

residências, além de deflagrar o aumento de 76% desse déficit entre 1964 e 19719. Além disso, o 

incentivo financeiro transformou as empresas privadas em colaboradoras do plano habitacional 

dado que os mecanismos institucionais não atingiram as metas, cabendo ao setor privado então o 

atendimento da demanda remanescente.  

É importante salientar que, a provisão habitacional nesse período, de pouco mais de 20 anos, foi de 
cerca de cinco milhões de novas unidades, o que, apesar de insuficiente, representou superação em 
relação às implementações dos governos anteriores. Entretanto, havia um profundo descompasso 
entre o formato do sistema e de sua operação, isto é, a operação de financiamento deveria ser 

                                                 
7
 Além do crédito imobiliário, na mesma época é implantada a Lei do Inquilinato, mecanismo que incentivava 

a aquisição da casa própria, já que desestimulava o investimento no setor habitacional para locação, e estava 
voltado para atender a classe média e trabalhadores melhor remunerados, aqueles que podiam pagar pela 
compra do imóvel. Assim, mais uma vez a cidade não estava considerada em sua totalidade e sem incorporar 
os custos relacionados à reprodução social aos salários dos trabalhadores, estes eram os responsáveis por 
arcar com os custos da habitação. 
8
 O SFH foi instituído através da Lei nº4. 380 de 1964 e até hoje representa o principal instrumento de 

capitação de recursos para o crédito imobiliário. 

9
 MCidades (2009). 
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autoportante em contrapartida, o sistema contava com o financiamento proveniente de três fontes 
desintegradas entre si, as poupanças compulsórias, as voluntárias e os lucros provenientes do 
reembolso de hipotecas; fontes diretamente vinculadas com a situação econômica do país. Assim, 
com a crise no inicio da década de 80, todas essas fontes de financiamento do sistema foram 
afetadas, a renda caiu, as taxas de desemprego aumentaram, o que fazia com que a população 
retirasse dinheiro da caderneta de poupança e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
além do incumprimento nos pagamentos da hipoteca, esse quadro perdurou se agravando, quando 
em 1986, na ocasião do governo Sarney, o BNH foi encerrado (VALENÇA & BONATES, 2010). 

Nos anos que seguiram o encerramento do BNH até a década de 90, a política habitacional passou 
por um processo de esvaziamento e as poucas implementações continuaram a apresentar caráter 
assistencial e clientelista, as cidades permaneceram sem cuidado adequado e as favelas ganharam 
maiores proporções. Dessa forma, nesse período o processo de urbanização ocorreu sem ruptura 
dos padrões já consolidados, estruturados no modelo agrário-exportador de incentivo à 
propriedade privada e concentração de renda, gerando contraditoriamente diversificação, 
crescimento econômico e marginalização da população carente frente aos meios de produção, 
moradia e cidade (BOTEGA, 2008). 

Na ocasião de redemocratização do Brasil e da elaboração da Constituição de 1988, dentro de um 

processo sem precedentes de participação popular, foi possível retomar as propostas da Emenda 

Popular de Reforma Urbana inserida no Movimento Nacional de Reforma Urbana10. Diante disso, 

pela primeira vez a Constituição Federal ganhava um capítulo (artigos 182 e 183) sobre política 

urbana (FERREIRA, 2011). 

O Estatuto das Cidades foi então aprovado e regulamentado na Constituição Federal em 2001, 

através da Lei nº 10.257 artigos 182 e 183, o qual reuniu instrumentos urbanísticos, jurídicos e 

tributários para regulamentação do uso da propriedade e retomou propostas de reforma urbana a 

partir de uma gestão democrática a qual proporcionaria direito à moradia digna e à cidade. 

Dessa forma, foi exposta a consciência sobre os Direitos Sociais, principalmente no que se refere à 

Reforma Urbana no Brasil11, medidas de avanço em um processo marcado por retrocessos, em que 

apenas uma parcela de privilegiados é atendida pelo mercado.  

                                                 
10

 Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU) constitui hoje o Fórum Nacional de Reforma Urbana 

(FNRU). Os principais objetivos eram a aprovação de Projeto de Lei Federal que regulamentava a política 

urbana e criação de um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

11
 Segundo MARTINS (2002) a partir de 1970 surgem uma série de movimentos populares urbanos em busca 

de direitos sociais. Na década seguinte esses movimentos são articulados e tem-se a formulação de propostas 
afim de reconhecimento na esfera pública. Em 1987 é apresentada à Assembleia Constituinte a Emenda 
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Frente a isso, alguns temas receberam destaque ou foram retomados nas discussões atuais:  

1. O retorno às áreas centrais, que sofreram um processo de esvaziamento e consequente 

periferização da habitação, principalmente a dedicada à população de menor renda;  

2. O desenvolvimento de projetos de urbanização de favelas, alternativa que tem se mostrado mais 

efetiva aos urgentes problemas das grandes cidades brasileiras; 

3. O desenvolvimento de habitações emergenciais e o gerenciamento de risco para áreas 

ambientalmente sensíveis, que passaram a abrigar grandes parcelas da população de baixa renda; 

Objetivo  

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar esses três temas contemporâneos 

relacionadas à habitação de interesse social no Brasil, de modo a evidenciar as suas principais 

características dentro de um contexto inovador de produção das cidades. Na conclusão, pretende-

se contribuir para o estabelecimento de formulações acerca da relação entre habitações e cidades 

e de reurbanizações sustentáveis, fundamentais para o desenvolvimento de espaços de qualidade. 

Metodologia  

O desenvolvimento desse trabalho dar-se-á, principalmente, através de pesquisa bibliográfica e 

análise dos atuais modelos de intervenção praticados no Brasil, cujos principais centros 

representam aquilo em que se transformou a cidade contemporânea. 

1. HIS no Brasil: do BNH ao Estatuto das Cidades 

Oliveira (1972) salientou que nem todo espaço urbano foi formado através do crescimento 
industrial, e apesar de no Brasil ser verificada tal ocorrência, as redes urbanas já se apresentavam 
estruturadas, onde os núcleos de aglomeração foram os responsáveis pela manutenção do modelo 
agrário-exportador, isto é, garantiram a comercialização e exportação dos produtos advindos do 
campo, ate a indústria suplantar, de vez, o modelo exportador. Nesse contexto, de explosão 
capitalista e concomitante crescimento urbano associado à tardia e restrita intervenção estatal, a 
crise do sistema habitacional é iminente:  

                                                                                                                                          
Popular pela Reforma Urbana, o que resultou no capítulo urbano da Constituição Federal ao redor dos artigos 
182 e 183. 
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“O avanço da urbanização, sua escala e velocidade não constituem problema em si, não fosse o 

modo como ocorreu. Deve-se estar atento para esse processo, pois a sustentabilidade do 

aglomerado urbano/metropolitano, em sua componente físico-urbanística, relaciona-se com as 

seguintes variáveis: a forma de ocupar o território; a disponibilidade de insumos para seu 

funcionamento (disponibilidade de água); a descarga de resíduos (destino e tratamento de esgoto e 

lixo); o grau de mobilidade da população no espaço urbano (qualidade do transporte público de 

massa); a oferta e o atendimento às necessidades da população por moradia, equipamentos sociais e 

serviços; e a qualidade dos espaços públicos. Dessa forma, as políticas que sustentam o 

parcelamento, uso e ocupação do solo e as práticas urbanísticas que viabilizam estas ações têm 

papel efetivo na meta de conduzir as cidades no percurso do desenvolvimento sustentado.” 

(GROISTEN, 2001; p. 14) 

Segundo autores como Maricato (1997), Denaldi (2003) e Villaça (1986), em função do alto custo da 
unidade habitacional, o acesso formal à moradia engendrou-se através de financiamentos e 
aluguel, já que os gastos com habitação não foram incorporados aos salários da população, 
tampouco, assumidos, pelo Estado, que apesar de reconhecer a sua obrigação, não foi capaz de 
cumpri-la; desencadeando um processo de produção doméstica e apropriação ilegal de terras. 

A vida social produzida por meio de acumulação fez com que a habitação tornasse-se um problema, 
já que, com o advento do “homem livre”, produto do capitalismo, o individualismo e a 
competitividade formaram a única unidade possível dentro de um sistema opressor, repleto de 
assimetrias e configurado por espaços de uma população deserdada (FASSIN, 1992). Assim, no 
Brasil e em outros países da periferia do capitalismo12, a questão habitacional sempre foi um 
problema político, uma vez que a intervenção Estatal nunca foi capaz de garantir o direito universal 
à moradia, vitimando seus cidadãos à “vulnerabilidade massiva”.  

“O direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas o direito de 
transformar a cidade em algo radicalmente diferente. Quando eu olho para a história, vejo que as 
cidades foram regidas pelo capital, mais que pelas pessoas. Assim, nessa luta pelo direito à cidade 

haverá também uma luta contra o capital”. (HARVEY, 2009 – grifos) 

Em 1964 inicia-se o período de regime militar que inaugura um novo modelo de politica urbana e 
habitacional marcada pela intervenção Estatal que objetivava romper com os princípios populistas, 
perpetuados até então. O desenvolvimento da política habitacional brasileira passava a ser pautado 
por um modelo de intervenção, que de acordo com Maricato (1996), apresentou-se de forma 
estratégica para consolidação de um mercado imobiliário capitalista, onde a formulação, 
organização e financiamento foram caracterizados pela centralização política. Assim, eram criados 
o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional da Habitação (BNH). 

                                                 
12

 Ver Maricato (1995, p.3). Segundo a autora, na periferia do capitalismo, especialmente no Brasil, há um 

profundo deslocamento entre a ordem legal e a cidade real, que se manifesta no cotidiano do universo 
informal e diante do aparelho estatal, “grande promotor da ruptura aludida”.   
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O BNH, órgão central do SFH e primeiro programa de alcance nacional, recolhia seus recursos 
através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e financiava obras de habitação, 
saneamento básico, infraestrutura e urbanismo. A sua principal meta era o incentivo à economia e 
encontrava apoio nos setores populares, uma vez que, financiava moradia e indiretamente criava 
empregos para essa classe. Ambos tinham a responsabilidade de serem elementos que 
alavancariam a economia através da atração de investimentos no setor da construção, além da 
gerar benefícios com o intuito de adquirirem compromisso entre população e governo. Entretanto, 
o BNH perpetuou o ideal da casa própria, difundido na época dos IAPs e da Fundação da Casa 
Popular (FCP). (SILVA, 1977; DENALDI, 2003) 

A política habitacional implantada durante esse período, nunca foi clara e capaz de minorar os 
problemas da população de baixa renda. Ademais, não tratou da carência de habitações como um 
problema social, mas financeiro, cuja estratégia consistiu em alcançar a estabilidade social através 
da erradicação da “doença urbana”: as favelas. Assim, como as intervenções do período anterior, o 
Banco foi criado para atender aos requisitos políticos, econômicos e monetários dos governos que 
conduziram ao milagre brasileiro13. Além disso, ao subsidiar a concessão para aquisição da casa 
própria, as contestações da população diante da ordem estabelecida seriam abafadas 
(MAGALHÃES, 1985; AZEVEDO, 1988; DENALDI, 2003; BOTEGA, 2008).  

”O BNH foi criado sobre uma contradição insolúvel: atender prioritariamente, com a produção de 
moradias, a população de baixa renda, e ser lucrativo e autossustentável financeiramente, supondo 
que essa população poderia pagar pela casa própria não subsidiada. O balanço final de sua atuação 
mostra que a maior parte de sua produção habitacional foi destinada aos setores de renda média” 
(DENALDI, 2003; p. 15) 

Em 1986, o governo Sarney, em meio às discussões de reformulação do Banco, encerra o BNH. 
Após a sua extinção, observou-se a manutenção das medidas até então vigoradas, através de um 
modelo de urbanização que ampliou as barreiras, subutilizou as redes de infraestrutura e deflagrou 
um processo de expansão sobre vazios rurais, marcado pela desintegração territorial, em um país 
abalado economicamente, quando a diminuição do investimento em habitação refletiu na queda 
dos financiamentos e empregos na construção civil14. 

Durante os anos que se seguiram, esse quadro foi mantido. Não foram criados novos mecanismos 
de financiamento, as ações continuaram a ser pontuais e de caráter assistencial. Essa lógica, de 
subordinação da política habitacional e urbana aos interesses capitalistas fortaleceu os programas 
alternativos e, diante desse quadro, o resultado foi um intenso processo de formação de 

                                                 
13

 Milagre Econômico: Período compreendido entre 1968 a 1973. Nesse interim as taxas do PIB sofreram 
significativo crescimento (11% a.a), acompanhado de declínio da inflação. Os fatores determinantes para esse 
“milagre” podem ser atribuídos: (i) – à política do período, destacando-se o incentivo às exportações e 
expansão das políticas de crédito; (ii) – expansão de política econômica internacional; (iii) – reformas 
institucionais do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) (VELOSO, VILLELA&GIAMBIAGI, 2008; p. 
221) 
14

 Os primeiros anos pós-BNH não conseguem atingir patamares mínimos de atendimento às necessidades 
habitacionais uma vez que o planejamento estava separado da implementação, ou seja, o MDU 
(posteriormente transformado em Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente) era responsável 
pelo planejamento das ações, enquanto que a implantação destas ações ficava sob responsabilidade do 
Ministério da Fazendo, vinculado à CAIXA.  
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assentamentos precários, onde a favela, tratada como déficit de construções, dentro de um 
sistema que não trabalhou com produção subsidiada de habitação, ganhou proporções sempre 
crescentes.  

No governo implantado em 1995 houve uma reorganização institucional em que foram criadas 
novas linhas de financiamento, além da dinamização da economia. Entretanto, com o ajuste fiscal 
promovido pela adoção do Plano Real, a expansão dos investimentos no setor habitacional foi 
limitada e, apesar do avanço no que se refere à questão fundiária e aos projetos de urbanização de 
favelas, a má utilização dos recursos e a insistência na manutenção de programas implantados em 
períodos anteriores e não satisfatórios, foram decisivos para o insucesso da politica desse 
governo15.  

2. 2001: A aprovação do Estatuto das Cidades  

Na ocasião de redemocratização do Brasil e da elaboração da Constituição de 1988, dentro de um 
processo sem precedentes de participação popular, foi possível retomar as propostas da Emenda 
Popular de Reforma Urbana inserida no Movimento Nacional de Reforma Urbana16. Diante disso, 
pela primeira vez a Constituição Federal ganhava um capítulo (artigos 182 e 183) sobre política 
urbana (FERREIRA, 2011).  

Ficava estabelecido, através de instrumentos jurídico-políticos que a propriedade e a cidade 
cumpririam a sua função social, enquanto que caberia ao Plano Diretor, definido como instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, a definição das condições em que a 
propriedade serviria à população. Dessa forma, o Plano Diretor passava a ser obrigatório em 
cidades com mais de 20.000 habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, inseridas em áreas 
de interesse turístico ou de áreas de influencia que tendem a sofrer impactos ambientais. Assim, 
tornando-se um instrumento fundamental da Reforma Urbana17.  

Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade18, é exposta a consciência sobre os Direitos 
Sociais, principalmente no que se refere à Reforma Urbana no Brasil 19. São medidas de avanço em 

                                                 
15

 Em 2002 foi criado o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): sua contribuição ocorria através do 

PIS/PASESP, aportando recursos para programas não voltados à habitação.  

16
 Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU) hoje, Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU). Os 

principais objetivos do FNRU eram a aprovação do projeto de Lei Federal que regulamentava a política 

urbana e aprovava o projeto de lei que intencionava a criação de um Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS).  

17
 A exigência do Estatuto era que as cidades elaborassem seus Planos Diretores em um prazo de cinco anos 

com possibilidade de extensão por mais dois.  
18

 Em 10 de julho de 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade, através da Lei nº 10.257, regulamentando na 
Constituição Federal a Politica Urbana através dos artigos 182 e 183.  
19

 Segundo Martins (2002) a partir de 1970 surgem uma serie de movimentos populares urbanos em busca de 
direitos sociais. Na década seguinte esses movimentos são articulados e, formuladas propostas afim de 
reconhecimento na esfera pública. Em 1987 é apresentada à Assembleia Constituinte, a Emenda Popular pela 
Reforma Urbana, o que resultou no capitulo Urbano da Constituição Federal ao redor dos artigos 182 e 183.  
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um processo marcado por retrocessos, onde apenas uma parcela de privilegiados é atendida pelo 
mercado. O Estatuto reunia instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários para regulamentação 
do uso da propriedade urbana e retomava as propostas de reforma através de uma gestão 
democrática que proporcionasse direito à moradia e à cidade dignas.  

A partir deste momento, diversas medidas foram tomadas em relação à questão urbana. Um dos 
primeiros passos foi a criação do Ministério das Cidades, em 2003, com quatro Secretarias 
Nacionais (Habitação, Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana e Programas Urbanos). Ainda em 
2003 foi realizada a 1ª Conferência Nacional das Cidades, resultando, entre outras coisas, no 
Conselho Nacional de Habitação, instalado em 2004.  

Com a criação do Ministério das Cidades passou-se a priorizar o tema da urbanização e das 
habitações de interesse social. Em 2004 foi estabelecido o Programa de Arrendamento Residencial 
II (PAR II). Em 2005 foi aprovado o Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que 
também pretendia atender as camadas mais pobres. Os investimentos foram ampliados com a 
criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007. 

Assim, estavam delineadas as ações governamentais no âmbito federal em relação à habitação, 
baseada na Política Nacional de Habitação (PNH), cuja proposta principal é “moradia adequada 
para todos e o desenvolvimento sustentado dos assentamentos humano” e, Brasil Nosso Teto.  

Contudo, apesar da preocupação urbanística, ainda falta no Estatuto uma maior preocupação com 
a questão do meio ambiente, como ponto importante na configuração da politica habitacional 
(GONDIM, 2009).  

Ademais, a exigência e determinação de prazo para elaboração dos planos diretores municipais 
provocou o descontentamento de inúmeros setores que pressionaram governos municipais com o 
intuito de participar das discussões formulação desses planos. Como salientado por Ferreira (2012) 
os municípios dispõe de métodos para exercer efetivamente o controle de uso e ocupação do solo, 
através de instrumentos tais como o IPTU progressivo, Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
etc. Todavia, para o devido funcionamento, esses instrumentos devem ser normatizados no 
contexto dos Planos Diretores, entretanto, não é o que tem ocorrido. 

3. Habitação em áreas Centrais: esvaziamento e retorno  

A reabilitação dos centros das cidades, essencial nas estratégias urbanas pós-modernas, é um tema 

que vêm sendo discutido nos últimos anos, desde a década de 1960. A questão ganhou intensidade 

e visibilidade nos anos 1980, com as intervenções europeias e envolve complexidades físicas e 

sociais de uma cidade contemporânea. 

Entretanto, muitas vezes o foco das intervenções se concentra em adicionar valor a monumentos e 

espaços públicos, deixando-se de lado questões sociais importantes, como as habitações de 

interesse social (HIS). 
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Após a Segunda Guerra Mundial, as metrópoles do mundo experimentaram um processo de queda 

do valor de seus centros, com a fragmentação do tecido urbano. O processo de expansão urbana, 

que se acelerou após a década de 1950, contraditóriamente intensificou o processo de degradação 

dos centros urbanos, com a troca do comércio por atividades menos lucrativas, e dos habitantes 

por uma população de menor poder aquisitivo.  

As primeiras idéias de intervenção urbana aparecem nos anos 60, e são, segundo Vargas & Castilho 

(2006), classificadas em três períodos: renovação urbana, que dá preferência ao novo e segue a 

Carta de Atenas, preservação urbana, que foca na necessidade de preservação do patrimônio como 

identidade, influenciado pelo urbanismo de Jane Jacobs, e reinvenção urbana, que compreende a 

cidade na base dos reflexos das mudanças na sociedade e tecnologia, e nos novos modos de 

produção.  

Os centros urbanos passaram por um processo de esvaziamento de edifícios e de expulsão dos 

residentes, processo conhecido posteriormente como gentrificação, com o conseqüente abandono 

das habitações nas áreas centrais, degradação e deterioração do espaço público e patrimônios, 

especulação e danos ambientais. 

Neste período, nos anos 60 e 70, surgiram diversos críticos, como Jane Jacobs, em “Morte e vida 

das grandes cidades” (1961), e Aldo Rossi, em “A arquitetura da cidade” (1966). Entretanto, apesar 

destas novas idéias, as intervenções urbanas ainda eram isoladas e controladas por uma minoria. 

No Brasil, a discussão sobre a necessidade de retorno aos centros começou nos anos 1960 e 

ganhou intensidade no final dos anos 1980. Em 2001, com a criação do Estatuto da Cidade, e com a 

criação do Ministério das Cidades, em 2003, que controla os programas habitacionais no país, após 

um processo intensificado de periferização das cidades, notou-se um amadurecimento da idéia, 

com a criação de instrumentos legais para a implementação dos avanços nas políticas urbanas. Esta 

necessidade de desenvolvimento mais sustentável das cidades se tornou essencial, principalmente 

em grandes cidades, como a megacidade de São Paulo. Nesta, por exemplo, nota-se claramente 

que, a partir de 2001, na gestão de Marta Suplicy, foi dedicada uma atenção especial às habitações 

em áreas centrais da cidade. Em um primeiro momento da gestão, procurou-se retomar algumas 

das iniciativas do início da década de 90, com o Plano Reconstruir o Centro (que posteriormente se 

tornou Ação Centro), e que definia diretrizes do governo para a Área Central, já indicando o papel 
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da habitação neste contexto, com o Programa Morar no Centro. O Plano Reconstruir o Centro 

objetivava, entre outras coisas, resgatar o caráter público dos espaços públicos e a ampliação do 

uso residencial, tendo em consideração o caráter metropolitano da área central. Para isto, foram 

propostos oito programas: Morar no Centro, Andar no Centro; Cuidar do Centro; Descobrir o 

Centro; Governar o Centro; Investir no Centro; Preservar o Centro e Trabalhar no Centro (Diogo, 

2004). 

Deve-se destacar, entre estes Programas, o Programa Morar no Centro, que busca o retorno das 

moradias à área central, viabilizando-a para a população de baixa renda, pensando na qualidade de 

vida da população e levando em consideração a reabilitação de edifícios abandonados para 

habitação de interesse social, com recursos da Caixa Econômica Federal (PAR e Cartas de Crédito), 

do Governo do Estado (PAC) e do Fundo Municipal de Habitação e do BID (PAC e financiamento à 

prefeitura). 

Posteriormente, diversos programas foram implementados, todos prevendo investimentos em 

Habitação Social, como Ação Centro (derivado do Plano Reconstruir o Centro), em 2004, os 

Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIHs), para reabilitação e qualificação da área 

central, as Operações Urbanas, o Programa de Arrendamento Residencial – Reforma (PAR-

Reforma), financiado pela Caixa a partir de 2001, para reforma de edifícios desocupados para 

produção de habitação social, o Programa de Atuação em Cortiços, e Programa de Requalificação 

de Cortiços. Recentemente, novos programas foram lançados, atentando também para a questão 

da moradia na área central da cidade de São Paulo, como o Programa Renova Centro e até mesmo 

o Programa Minha Casa Minha Vida, que, apesar de ainda dar pouca atenção ao assunto, prevê 

investimentos nesta área. 

Portanto, pode-se notar que as cidades, a exemplo de São Paulo, estão percebendo a necessidade 

de voltar a ocupar o centro, que estava se esvaziando, em um sentido muito mais sustentável de se 

ocupar a cidade, preocupadas com a qualidade de vida dos moradores, que passam a morar perto 

do trabalho, de serviços, comércio e infraestrutura já instalados. Para isto, arquitetos e urbanistas 

devem adotar novas soluções, em um campo de experimentações, onde, para se construir 

habitação no centro consolidado, deve-se lidar com a falta de áreas para se construir, 

condicionantes do entorno específicas, como limites de gabaritos e recuos, um contexto urbano 
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complexo, que deve ser considerado no projeto, reformas e reabilitações de edifícios abandonados 

e atuações em cortiços.  

4. Favelas: Formação, consolidação e intervenção 

Considerando um crescimento de aproximadamente 2% ao ano entre 2000 e 2015, em 2009 a 

população urbana mundial que em 2007 era de 47%, pela primeira vez, ultrapassou a população 

rural20, desse percentual urbano, 37% vive em favelas21. Esse crescimento implica em muitas 

mudanças, principalmente nos níveis de urbanização que é maior nos países em desenvolvimento. 

Desde 2002, aproximadamente 70% da população urbana mundial vive na África, Ásia ou América 

Latina. (UNCHS, 2001)  

Há cem anos 10% da população mundial viviam nas cidades e o crescimento vertiginoso culminou 

em um inchaço desmedido das favelas, com um crescimento populacional de 25% ao ano 

correspondendo a 31,6% da população mundial. Estima-se que dois de cada três habitantes das 

cidades morem em favelas e essa projeção aponta que em 2020 aproximadamente 100 milhões de 

pessoas serão moradoras de conglomerados subnormais (ONU–Habitat, 2010). 

De acordo com os dados divulgados pela ONU (2010) o número de favelas diminuiu em 16% na 

última década, no entanto, se analisado o crescimento populacional, a população favelada teve um 

crescimento de 3,8%, a diminuição do número de assentamentos é reflexo das políticas públicas 

para aumento de renda e programas de urbanização, indicando “que as cidades passam a ter 

menos favelas e mais favelados”. (SEHAB-PMSP, 2010)  

Segundo a UNCHS (2001), a América Latina é a região mais urbanizada do mundo em 

desenvolvimento, todavia a desigualdade social impele 1/4 da população22 a morar em áreas 

precárias. A proporção entre população urbana e rural passou a ser muito similar à dos países 

industrializados, o que denota tal ocorrência é o aumento das oportunidades de emprego, 

infraestrutura, serviços, etc. Entretanto, prevalece uma profunda desconformidade e, embora os 

problemas ambientais não se restrinjam somente as grandes cidades, é nelas onde seus efeitos se 

tornam irrefutáveis.  

                                                 
20

 Fonte: United Nations Population Division (2001a) 
21

 Fonte: Organização das Nações Unidas - ONU (2010) 
22

 Fonte: Organização das Nações Unidas – ONU (2010) 
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Diante disso, diversos programas de regularização fundiária e intervenção em favelas vêm sendo 

desenvolvidos com o intuito de promover urbanização e legalização fundiária dessas áreas. 

Excetuando o Brasil, na América Latina tais programas têm sido implantados pelo Poder Público 

local, uma vez que os padrões de urbanização típicos consistem na existência de uma única cidade 

muito grande por país. (UNCHS, 2001) 

Segundo MARICATO (2001) “a favelização das cidades está relacionada com as características 
excludentes do mercado imobiliário formal e com a ‘urbanização desigual’ da metrópole, 
estabelecida através da história do desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos, 
identificadas como ‘desenvolvimento desigual combinado’”.  

ROLNIK (comunicação pessoal, 04 de 2009) aponta que: 

 “No Brasil, como em outros países do mundo, as políticas habitacionais sempre foram mais 
focalizadas em produção de casas e muito pouco em produção de cidade para acolher essas casas. 
Quando ela não foi autoconstruída pelos próprios moradores em bairros irregulares e ocupações, 
mas foi promovida pelo poder publico, ela sempre se deu longe da cidade, em periferias 
desqualificadas, sem acesso a emprego e a condições que permitam o desenvolvimento humano 
desses moradores. Por isso podemos chamar boa parte desses conjuntos de verdadeiras favelas, ou 
re-favelas, porque apesar de serem feitas com material permanente, do ponto de vista formal, elas 
não atendem essas condições básicas de moradia”.  

De acordo com DENALDI (2003), a política habitacional entrou como elemento residual e marginal 
na elaboração de uma estratégia geral de desenvolvimento para o país, assim o crescimento das 
favelas é, portanto, resultado também da ausência e conivência do Estado. 

HARVEY (comunicação pessoal, 07 de 2012) afirma que “as multidões às quais o capital já não 
oferece alternativas. Esta gente estabelece novas formas de sociabilidade, identidade e valores. É 
nas metrópoles que aparecem à coesão reivindicante das periferias”. 

Esse quadro exige, cada vez mais, que os instrumentos de planejamento urbano sejam aplicados 

em conjunto, agindo como catalisadores do desenvolvimento local. Frente a isso, na última década, 

a intervenção Estatal através do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) instituiu 

os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que tratam dos projetos de urbanização 

de favelas. Esses projetos buscam a integração urbana e inclusão territorial, estabelecimento dos 

padrões mínimos de habitabilidade, viabilizando o funcionamento das redes de infraestrutura e 

eliminando as situações de risco (MCIDADES, 2009). 

4.1. Urbanização de Assentamentos Precários 

A urbanização pode denominar um conjunto de intervenções pontuais para melhorar as condições 
de saneamento e acessibilidade das favelas, projetos que a integrem com o bairro, de recuperação 
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ambiental, complementação da urbanização de áreas mais amplas ou, ainda, ao que se insere no 
âmbito de estratégias mais abrangentes de combate à exclusão social. Existem dois tipos de 
urbanização: programas de regularização de propriedade e programas integrados de 
melhoramentos de bairro. Os programas de regularização estão voltados para a regularização da 
propriedade da terra nos assentamentos informais, além de promover a melhoria da infraestrutura 
urbana e da moradia. Os programas de melhoramento de bairros combinam a melhoria da 
infraestrutura dos assentamentos informais com a prestação de serviços sociais por meio de ação 
integrada e multissetorial. “O programa de melhoramento de bairros é recomendado como uma 
das estratégias de superação da pobreza urbana, uma vez que busca além da melhoria habitacional 
a solução integrada às múltiplas carências enfrentadas pelos pobres” (BRAKARZ, 2002 apud 
DENALDI, 2003).  

Segundo DENALDI (2003), podem-se identificar três padrões de qualidade de urbanização (padrão 
urbanístico):  

 Padrão mínimo de urbanização: implantação de redes de água e de esgoto, drenagem e 
eletrificação, com soluções de coleta de lixo e melhoria da acessibilidade, além de recuperação das 
áreas de risco;  

 Padrão intermediário de urbanização: somado à iluminação de situações de risco e à 
implantação de infraestrutura a provisão de equipamentos urbanos (praças, centro comunitário, 
escola, creche), a readequação do viário e intervenção no entorno, quando necessário, buscando 
solucionar questões ambientais ou deficiências de estrutura urbana;  

 Padrão alto de urbanização: soma-se à adequação da densidade com definição de parcelamento 
dos lotes, a eliminação de situações de insalubridade e insegurança das moradias, a readequação 
do viário para permitir acessibilidade a todas as moradias, adotando o padrão de vias com largura 
superior a dois metros, ou vias de pedestre que distem menos de 60 metros de uma via de veículos, 
e a promoção da regularização fundiária; 

4.2.  Programas de Urbanização de Favelas | Panorama 

DENALDI (2003) aponta que a problemática habitacional no Brasil sempre padeceu da falta de 
definição de uma política nacional de habitação e serviços que pudesse amenizar os efeitos do 
processo de urbanização, a partir dos anos 50. Nas décadas de 60 e 70 as estratégias apresentam-
se de forma ambígua, ou seja, convivem juntas a CODESCO e a CHISAM, a primeira com o intuito de 
urbanizar as favelas e a segunda voltada para a sua remoção, assim, as políticas de erradicação são 
concomitantes às intervenções pontuais. O Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de 1964 não 
correspondeu às necessidades, cada vez maiores, das populações de baixa renda. 

No início da década de 1980, Recife e Belo Horizonte, foram pioneiras no estabelecimento de 

legislação municipal visando promover a urbanização e a regularização de favelas, com ênfase na 

regularização da posse de terra. Essas legislações de parcelamento e uso do solo passam a 

reconhecer a existência das favelas e a prever sua consolidação mediante a adoção de padrões 

urbanísticos diferenciados dos aplicados à cidade formal. Diante disso foi criada a CDRU (Concessão 

de Direito Real de Uso) e o Usucapião coletivo. Em 1983, em Belo Horizonte foi instituído o 

PROFAVELA (Programa Municipal de Regularização de Favelas) logo após foram instituídas as ZEIS 
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(Zonas Especiais de Interesse Social) e o PREZEIS (Plano de Regularização das ZEIS). No mesmo 

período no Rio de Janeiro surgiu o ‘Projeto Rio’ para promover a urbanização das favelas da área da 

Maré. Com o fim do BNH (1986), houve a paralisação dos programas habitacionais existentes, 

agravando ainda mais a situação daqueles que eram incapazes de acessar os sistemas do mercado 

imobiliário. A política adotada pelo SFH/ BNH tinha como foco central a construção de grandes 

conjuntos habitacionais localizados, em geral, em áreas distantes da área central, todavia trazia 

consigo a ideia da casa própria. Com essa ideologia, esperava-se alcançar a ‘ordem’ e a ‘estabilidade 

social’ e a favela passa a ser tratada como o déficit de moradia (foco de subversão ao regime) 23. 

(DENALDI, 2003) 

Paralelamente ao modelo oficial, surgiram outros programas como o PROFILURB e PROMORAR, 
instituídos para atender a população de menor renda, o primeiro viabilizando a criação de lotes ur-
banizados e o segundo como o primeiro programa habitacional promovido pelo Governo Federal 
que admitiu consolidar a ocupação (favela); o programa viabilizava a manutenção da população no 
local, mediante financiamento para substituição do barraco por casas de alvenaria e para a 
execução de infraestrutura urbana. Esses programas não alcançaram resultados expressivos, mas 
começaram a ser implantados no Rio de Janeiro onde o problema das favelas aparecia com maior 
destaque. (DENALDI, 2003) 

Segundo MARICATO (2001), esses programas não consideraram a escala e os números relativos à 
demanda. O SFH ampliou a provisão de habitação no Brasil, mas não atingiu expressivamente os 
setores de baixa renda e o BNH não conseguiu atingir a população de renda mais baixa. Quase 
metade das unidades financiadas foi destinada aos setores de classe média.  

O governo do Estado de São Paulo com apoio do PMSP, no final da década de 1980, buscou apoio 
do Banco Mundial para implantar um programa cujo objetivo central era o saneamento ambiental 
da bacia hidrográfica do Guarapiranga e esse pode ser considerado o primeiro programa de 
urbanização de favelas em larga escala na cidade de São Paulo, servindo como modelo para os 
programas estabelecidos subsequentemente. (DENALDI, 2003) 

Na década de 1990, cresceu o número de favelas e de governos municipais que passaram a 
desenvolver programas de urbanização e regularização. No entanto, “os fundos sociais dependem 
dos ciclos macroeconômicos para garantir o fluxo estável. Com o colapso do crescimento da 
economia formal, acentuou-se a fragilidade do padrão de financiamento das políticas sociais.” 
(PMSP, 2008) 

Em 1996 foi criado o programa ‘Pós-Urbanização’, objetivando integrar ao bairro os núcleos de 
favela, urbanizados ou em processo de urbanização; tais decisões representaram marcos histórico 
para a afirmação de novos conceitos que hoje constituem a base para a elaboração das políticas 
públicas. A partir de então, estabeleceu-se o conceito de urbanização de favelas como parte 

                                                 
23

 Ver BOLAFFI (1981), BONDUKI (2000), MARICATTO (2001). 
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estrutural componente das políticas habitacionais utilizadas em grande parte das cidades, na busca 
do desenvolvimento social e da erradicação da pobreza.  (DENALDI, 2003) 

Em 1999, foi lançada, em Berlim, pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 

(UN-Habitat) e o Banco Mundial a “Aliança de Cidades”, com o objetivo de auxiliar países em 

desenvolvimento a enfrentar os grandes desafios contemporâneos: crescimento das favelas e a 

sustentabilidade socioambiental das pequenas e grandes cidades.  

A partir do ano 2000 verifica-se a continuação e consequente evolução dos programas implantados 

na década anterior sendo “necessária a intervenção decidida do Estado na oferta de políticas 

públicas eficazes na alocação dos recursos e capazes de articular as comunidades beneficiadas em 

consensos que permitam a superação definitiva da situação de precariedade.” (PMSP, 2008) 

Assim o programa de urbanização de favelas passa a buscar uma metodologia com novos 

instrumentos de gestão mais abrangentes e sustentáveis tendo como base esses três processos 

ocorrendo simultaneamente:  

 O morador da favela se torna um cidadão;  

 O barraco se torna uma casa;  

 A favela se torna um bairro;  
 

5. Gerenciamento de risco e habitações emergenciais 

Considerando que o Brasil foi o 6º país no mundo a enfrentar o maior número de desastres naturais 

em 2010 e, em 2011, ocupou a 3º posição em relação à mortalidade oriunda de desastres, 

conforme balanço efetuado pelo centro de pesquisa belga CRED (Centre for Research on the 

Epidemiology of Disaster), a prevenção dos riscos, com mapeamento das áreas potencialmente 

vulneráveis bem como a elaboração de planos preventivos municipais, não é, entretanto, frequente 

em todo o país apesar de sua vulnerabilidade crescente a fenômenos naturais tais como uma 

chuva. 

A vulnerabilidade, a magnitude do impacto previsível de um ‘perigo’ ou ‘álea’ sobre os alvos 

(VEYRET, 2007), constitui o inverso de segurança (CASTRO 1998) e determina as características ou 

circunstancias de uma comunidade ou sistema que os tornam suscetíveis aos efeitos danosos da 

álea. Nesse sentido, reduzir a vulnerabilidade não consiste em reduzir a frequência da álea, o que é 

impraticável em certos casos, como a ocorrência de um furacão, mas sim diminuir os efeitos 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

      ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  717 

 

possíveis da crise por meio do conhecimento dos processos e instalação de dispositivos adequados 

(VEYRET, 2007). 

Altos níveis de vulnerabilidade, ainda, são geralmente resultado da soma de limitados 

investimentos em manejo de risco e de processos de desenvolvimento assimétrico, como a 

urbanização rápida e não planejada, mudança demográfica, gerenciamento ambiental deficiente, 

governo falho e escassez de opções de sustento (“Gerenciamento Extremos Climáticos e Desastres 

na América Latina e no Caribe: Lições do relatório SREX IPCC”, 2012). 

Enquanto catástrofes ou crises devem ser gerenciadas na urgência, a gestão dos riscos, os quais 

traduzem as escolhas políticas e decisões de organização do território (VEYRET, 2007), deve ser 

realizada por meio de equilíbrio entre medidas de redução e de transparência do risco e de 

preparação efetiva para o gerenciamento do impacto de desastres. 

No Brasil, tem-se atribuído à natureza o acontecimento de desastres, porém conforme descrito a 

questão urbana do país possui características que determinam vulnerabilidades e atribuem a uma 

chuva o potencial de desencadeador de catástrofes. Portanto a vulnerabilidade de cada localidade, 

tais como desigualdade do acesso à terra, o desrespeito à legislação, o mau uso do solo e o 

desmatamento, entre outros, quando associadas às áleas disponíveis é o que configurará riscos 

específicos. 

No país, então, cada região possui suas particularidades e vulnerabilidades intrínsecas, como a 

região Sudeste em que, sujeita à ação de chuvas torrenciais, possui grande parte de seus desastres 

“naturais” associados a inundações bruscas e alagamentos (CEPED – UFSC, 2012). Também, os 

riscos distinguem-se de cidade a cidade e de bairro a bairro, dependendo de fatores físicos, sociais 

e espaciais. 

Em geral, os assentamentos precários são os particularmente mais vulneráveis nos países em 

desenvolvimento, e o seu reestabelecimento após eventos danosos, quando convenientemente 

determinado, pode significar grande desafio já que não há, muitas vezes, ocupação legal do terreno 

e infraestrutura mínima para reconstrução de edificações. 
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Com isso, há o retardamento das ações efetivas de reestabelecimento das moradias e da segurança 

à população, e há frequentemente a necessidade de realocação das famílias a novos abrigos, 

provisórios ou permanentes, fixos ou móveis, conforme variáveis de cada situação. 

Como forma de gerenciamento dos desastres, tem-se a fase anterior aos mesmos, com prevenção e 

mitigação dos impactos e estruturação de resposta, a fase durante os eventos, com atividades de 

resposta de emergência (evacuação, busca e resgate) e assistência aos desamparados (promoção 

de saúde e abrigo) e a fase posterior, a qual compreende reabilitação dos serviços vitais, reparação 

da infra-estrutura e reabilitação ou reconstrução de moradias (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 

2009). 

O provimento de habitação na fase durante os eventos, então, quando necessária a utilização de 

abrigos provisórios, deve ocorrer concomitantemente com a reabilitação ou reconstrução das 

moradias definitivas para que não haja desvio de esforços e recursos fundamentais a essas últimas. 

Os abrigos, ainda, podem ser “fixos” quando locados em edificações em grande parte “ociosas”, 

geralmente edificações públicas como ginásios ou escolas, ou “móveis”, quando constituídos por 

barracas, containers ou similares inseridos em áreas pré-determinadas. 

A forma como os abrigos temporários são hoje implantados e administrados no Brasil, entretanto, 

não é adequada à privacidade e dignidades humanas com desumanização dos serviços inerentes 

em atendimento às providências de promoção social e, muitas vezes, por alongar-se demasiado do 

que antes fora planejado, esses acampamentos acabam por sofrer abandono do ente público 

(VALENCIO et al, 2009). No entanto, a instalação de abrigos temporários pode configurar a única 

forma rápida de acomodação dos desabrigados, uma vez que a recuperação de uma comunidade 

afetada ou sua reterritorialização passa muitas vezes por vieses burocráticos que dificultam uma 

solução favorável. 

Abrigar após o desastre tem sido um campo de trabalho reconhecido pelo menos nos últimos 30 

anos, porém os sistemas e métodos para um abrigo adequado não estão ainda claramente 

definidos, já que, com envolvimento de muitos atores em diferentes campos de trabalho, o abrigar 

após o desastre é complexo e característico a cada localidade, o que exige grande discussão, apesar 

de demandar urgência nas ações. 
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Colaboradores externos precisam manter uma postura humilde de servidor e prestador de 

assistências e representar um veículo para as necessidades locais, as quais devem ser definidas 

pelos afetados e não serem simplesmente implantadas a partir de um ‘pacote’ pré-concebido 

(DAVIS, 2011). 

Habitar o desastre é uma questão contemporânea cíclica que requer profundo estudo sobre sua 

formação, construção, instalação, permanência, recorrência e consequências. Além disso, a 

necessidade de utilização de habitações emergenciais está intimamente ligada à forma como 

ocorre a gestão dos riscos e a consequente mitigação dos efeitos dos fenômenos naturais, com 

ações de políticas de ordenamento territorial, de gestão habitacional, de combate à degradação de 

áreas vulneráveis, de fortalecimento de instituições governamentais e não governamentais e de 

difusão de informação sobre riscos. Apesar disso, países em desenvolvimento costumam gerenciar 

a crise ao invés de gerenciar e mitigar os riscos (VEYRET, 2007) o que acaba por absorver 

quantidade de recursos importante que poderia ser destinada ao desenvolvimento (ONU-HABITAT, 

2012). 

Nesse sentido, a aceleração das reformas urbanas em países em desenvolvimento bem como 

revisão de normas e procedimentos legais, institucionais, operacionais e de planejamento são 

urgentes então para promover a gestão e desenvolvimento urbano sustentável e equitativo (ONU-

HABITAT, 2012). 

6. Conclusões:  

A partir de 2001, inicia-se um novo período da política nacional, marcada por uma série de 

implementações, vista a pujança dos investimentos e, contraditoriamente a manutenção dos 

mesmos equívocos recorrentes na historia das politicas públicas nacionais.  

Entretanto, é nesse momento que é exposta a consciência sobre os Direitos Sociais, principalmente 

no que se refere à Reforma Urbana, através da implementação do Estatuto da Cidade em 2001 e 

criação do Ministério das Cidades, em 2003. Neste contexto, alguns temas receberam grande 

destaque nas discussões, tais como:  

 Criação de novos programas para atendimento da população de baixa renda, como o retorno às 
áreas centrais; 
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 Concomitantemente, os projetos de urbanização de favelas, ganharam maior destaque dentro 
das políticas habitacionais e se constituem como uma importante peça na construção de cidades 
mais sustentáveis e democráticas; 

 Em função da paulatina periferização da habitação, áreas ambientalmente sensíveis foram 
indevida e fortemente ocupadas, deflagrando, nos últimos anos, uma série de ocorrências 
catastróficas em assentamentos precários; exigindo, assim, novos parâmetros de intervenção; 

Frente a isso, vale ressaltar que em relação às políticas públicas habitacionais de interesse social, 
podemos considerar que o Ministério das Cidades, PAC e PMCMV têm desempenhado um 
importante papel de capacitação e articulação institucional, buscando a aproximação entre a 
gestão urbana e habitacional uma vez que ambas são necessárias para construção da cidade. Os 
investimentos têm sofrido aumento significativo, alcançando seus maiores patamares após 2010. 
(FERREIRA et. al. MEDRANO, 2013) 

Assim, no que concerne à reabilitação dos centros das cidades, o tema que começou a ser discutido 
na década de 60, no final da década de 80 ganhou intensidade e visibilidade no Brasil, e a partir de 
2001, com a criação do Estatuto da Cidade, passou a existir um ambiente legal e jurídico propício ao 
desenvolvimento do tema. Dessa forma, são construídas cidades mais sustentáveis, uma vez que, 
esses centros concentram e proporcionam qualidade de vida aos moradores, que passam a morar 
perto do trabalho, de serviços, comércio e infraestrutura anteriormente implantados. 

Em relação às favelas, a sua disseminação e consolidação como meio de acesso à moradia pela 

população mais pobre, estas, por sua vez, ganharam mudanças em seu perfil, os barracos de 

madeira passaram a ser construídos em alvenaria, houve um aumento significativo dos serviços de 

infraestrutura e, com isso, do mercado do imobiliário informal, também. Todavia, as condições de 

precariedade não sofreram grandes mudanças. (DENALDI, 2009)  

Diante disso, a intervenção Estatal através do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) instituiu os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que tratam dos projetos 

de urbanização de favelas. Esses projetos buscam a integração urbana e inclusão territorial, 

estabelecimentos dos padrões mínimos de habitabilidade, viabilizando o funcionamento das redes 

de infraestrutura e eliminando as situações de risco. (MCIDADES, 2009) 

No tocante ao gerenciamento de risco, o Brasil possui, em todo o seu território, áreas vulneráveis à 

ocorrência de desastres a partir da associação de características físico-sócio-espaciais a fenômenos 

naturais simples, como uma chuva, com potencial então de destruição. Nesse sentido, o 

provimento de habitações emergenciais aqui, muitas vezes única forma de abrigo viável aos 

atingidos, tem acontecido de forma negligente e desumana à população, o que necessita de grande 

reflexão e estudo de diferentes campos técnico-científicos. 
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Destarte, concluímos que no contexto brasileiro, cidades criativas são as que operam mediante ao 

entendimento da diversidade e complexidades dos problemas engendrados pela origem formativa 

de nossa sociedade. Em relação ao tema das HIS, tal “criatividade” deve ser expressa na 

diversificação e flexibilização das políticas urbanas, de modo a atenderem as situações singulares 

que compõem o heterogêneo sistema social, político e econômico da urbe brasileira. 
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     Resumo 

A reciclagem e a reutilização de materiais são alternativas viáveis para a destinação dos 

resíduos sólidos sendo que, no Brasil, grande parte desses processos é realizado por 

cooperativas. Os benefícios econômicos e ambientais do cooperativismo são somados à 

sua capacidade de transformação social, visto que seu modelo alimenta uma gestão 

democrática e horizontal. Normalmente, se situam em áreas afastadas do local onde a 

maior parte dos resíduos é gerado, nas áreas mais centrais. Isso resulta na diminuição da 

eficiência, devido ao aumento da distância e do tempo de deslocamento dos catadores 

de material reciclável, que trabalham a pé. O artigo é resultado de um projeto 

desenvolvido para a conclusão do curso de arquitetura e urbanismo. Parte da premissa 

de inversão desse posicionamento, propondo uma central de reciclagem no centro da 

cidade. Propõe que essa central funcione em rede com pontos de coleta coadjuvantes, 

responsáveis pela concentração dos materiais recicláveis, antes de serem enviados e 

triados na central. Metodologicamente, como fase preliminar ao projeto, o pesquisador 

acompanhou um catador do município de Indaiatuba-SP por um período de trabalho, 

analisando seu percurso. O funcionamento da rede é feito a partir dessa análise, 

resultando na divisão da cidade em setores de coleta, com base nas curvas de nível. É 

proposta a adaptação de um antigo galpão industrial para funcionamento da central de 

triagem e produção de objetos. Três discussões são colocadas em pauta: o 

cooperativismo, interconectado global e tecnologicamente; a recuperação de 

“brownfields”; e o questionamento sobre o zoneamento funcional, no qual indústrias 

não devem se localizar nas áreas centrais. 
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Palavras chave 

Reciclagem, cooperativas, ateliês cooperativos, cidades compactas  

Abstract 

Material recycling and reuse are viable alternatives to traditional landfill disposal. In 

Brazil, cooperatives are responsible for a major part of the recycling process. In addition 

to economic and environmental benefits, cooperativism involves democratic and 

horizontal management which in turn enables socio-structural changes to take place.  

Cooperatives are usually found in areas remote from the city center, thus are far away 

from the areas that actually generate solid waste.  The result is an inefficient process, 

which increases the distances that the “catadores” (solid waste collectors) have to 

travel. This paper, which is the result of a final year project in Architecture and Urban 

Planning, calls for a shift in the way cooperatives function and where they are located. It 

proposes a recycling network, which would operate with support buildings, responsible 

for concentrating and forwarding the collected material to a core building. This core 

building would then separate and process the material for sale or the production of new 

objects. After following the usual working day of a solid waste collector in the city of 

Indaiatuba (Brazil), the aforementioned network was designed in a way that respects 

the terrain slope and divides the city into several different zones. The project also 

proposes the conversion of an old industrial building in order to house the core recycling 

unit. Finally, it opens a debate on the following issues: globally- and technologically-

connected cooperativism; the recovery of brownfield sites; and the questioning of the 

traditional and functional zoning system that prohibits the construction and use of 

industrial buildings in central areas 

Key words 

Recycling, cooperatives, collaborative studios, compact cities 

Introdução 

Consequência direta de um modelo de consumo intenso e baseado na rápida 

substituição de produtos, a geração de resíduos configura-se como um desafio das 

cidades no mundo contemporâneo. Nesse sentido, o presente trabalho adota o 

processo reciclagem e reutilização de materiais como foco de atuação por entender que 

se trata de uma alternativa viável ao atual modelo, baseado em aterros controlados ou 

lixões, e utilizado por cerca de 90% dos municípios brasileiros (Compromisso 

Empresarial para Reciclagem [CEMPRE], 2010).  

Enquanto isso, a opção pela reciclagem ou reutilização de materiais apresenta-se como 
alternativa para as indústrias e cidades. Permite o reaproveitamento de materiais nos 
processos industriais e pode contribuir significativamente com a diminuição dos custos 
do setor público e favorecer economicamente a população, organizada em cooperativas 
de reciclagem, através da coleta, triagem e venda dos materiais recicláveis. 
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A “Aliança Internacional pelo Cooperativismo” o define como sendo uma “associação 
autônoma de pessoas unidas voluntariamente com o objetivo de atingir as suas 
aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais através de uma empresa de 
propriedade em conjunto e democraticamente gerida” (ICA, 2007). Esse modelo é uma 
alternativa para a população em um cenário de poucas oportunidades de crescimento 
econômico e inclusão social. Os benefícios são ainda mais evidentes em períodos de crise. 
Um exemplo do fortalecimento do cooperativismo é a recente crise econômica. Estudos 
mostram que, enquanto empresas privadas enfrentam graves problemas econômicos, as 
cooperativas apresentam resultados positivos (International Labour Organization [ILO], 
2009). 

A importância das cooperativas não se limita aos benefícios econômicos e ambientais 
atingidos por meio da sua própria atuação na coleta e venda dos materiais. É também 
importante agente de transformação social ao ser, enquanto instituição (ou empresa), 
gerida democraticamente por pessoas que voluntariamente se associam na busca de 
satisfazer as suas necessidades culturais, econômicas ou sociais.  As contribuições desse 
modelo de negócio para a redução da pobreza, geração de empregos e inclusão social 
levaram a ONU a considerar 2012 como o “Ano Internacional do Cooperativismo”. 

O modelo de cooperativismo vai de encontro a uma tendência identificada por André 
Gorz (2010), na qual a propriedade privada dos meios de produção perde significado e 
valor na medida em que o desenvolvimento tecnológico possibilita e facilita, cada vez 
mais, a apropriação e difusão dos conhecimentos por todos. Isto é favorecido, 
principalmente pela informática, onde surgem experiências de construção colaborativa 
de softwares de código aberto. Ainda, para Gorz, as possiblidades para o futuro são de 
que ateliês cooperativos ou comunais poderão produzir praticamente tudo o que se 
necessita. Serão tecnológicos, combinados com o aprendizado e ensino, e 
interconectados globalmente com o objetivo de facilitar a troca de experiências. Por fim, 
em um tom premonitório, aponta as possiblidades de que esse modelo de ateliês 
cooperativos surja, primeiramente, em territórios sul-americanos ou sul-africanos. Nesse 
cenário, em oposição ao que se identifica hoje nos padrões de consumo, se dará 
preferência a produtos com maior durabilidade, capacidade de reinserção no processo 
produtivo ao final de sua vida-útil e facilidade de serem reparados. 

Em “Vida para consumo”, Zygimunt Bauman (2008) menciona a crescente produção de 
lixo ao explicar o fenômeno do consumismo como um atributo da sociedade. Segundo 
ele, os atuais padrões de consumo não são regidos pelo surgimento de novos produtos, 
mas sim pela criação de novas necessidades, nem sempre essenciais. Nesse contexto, a 
maioria dos produtos perde rapidamente o seu significado e valor. São objetos 
projetados para atingir a obsolescência, de forma a exigir uma produção contínua de 
bens que são substituídos e jogados fora de maneira tão rápida quanto sua produção. 

Mas, se o valor de um produto está relacionado muito mais à sua natureza enquanto 
novidade do que à sua real utilidade, qual o significado, em outra escala, de um edifício 
que durante anos serviu como vetor do desenvolvimento industrial de um município e 
hoje, obsoleto, encontra-se praticamente abandonado? 

Como objeto, em uma escala urbana, o edifício independe do sujeito que o conhece 
(Vilhena, 1979). Possui existência e história própria. Ou seja, assim como um aparelho 
celular não perde o seu significado funcional ou simbólico (enquanto representante de 
uma mudança tecnológica), um edifício também não perde totalmente o seu valor ao 
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deixar de desempenhar a função para qual foi projetado. Uma vez inserido no espaço 
urbano, desprende-se do lote e das funcionalidades internas e passa a contribuir com a 
formação de uma paisagem, constituída não só pelos elementos físicos, mas também 
históricos e sociais. 

Os processos de urbanização, pautados no planejamento urbano dedicado ao 
zoneamento funcional das cidades, contribuem com a perda de valor simbólico dos 
edifícios ao promoverem o esvaziamento da vida pública em áreas centrais. Esse modelo 
resulta em um processo de fragmentação e dispersão urbana, afastando dos centros 
urbanos usos que favoreciam as interações sociais (Silva, Raia Jr e Ferraz, 2000; Polidoro, 
Lollo, e Barros, 2011). Ainda, a setorização funcional das cidades também impede a 
sustentabilidade urbana ao exigir grandes investimentos em infraestrutura urbana e 
priorizar o automóvel como modo de transporte. 

Na contramão deste modelo, o conceito de cidades compactas pode ser adotado nas 
políticas de planejamento urbana como alternativa viável e mais sustentável. O conceito 
é entendido como um recorte espacial que apresenta maiores densidades e diversidade 
de atividades, ou seja, com uso misto do solo (Roo, 1998; Jenks, Dempsey, 2005; Yang et 
al., 2011). Isto permite que novas formas de ocupação do território possam ser pensadas, 
inclusive com o retorno de usos como moradia e industrial que foram, aos poucos, se 
instalando em áreas periféricas. 

Os centros urbanos são responsáveis por grande parte da geração de resíduos sólidos, 
em virtude da presença de comércios e serviços. É possível verificar a presença 
significativa de catadores de material reciclável atuando nesses locais, onde é possível 
conseguir grande quantidade de material reciclável. Mas, a indisponibilidade de local 
adequado para triagem, força os catadores a vender seus materiais por um baixo valor. 
Uma vez organizados e em um local adequado, que permita e aperfeiçoe a execução de 
atividades necessárias, o valor de venda dos materiais pode aumentar e, ainda 
possibilitar uma melhor condição de trabalho. 

1.1. Localização 

Primeiramente, após definida a rede de coleta, o volume de resíduo sólido produzido e a 
quantidade de catadores presentes devem sugerir uma possível região para implantação 
da central de triagem. Apesar do modelo atual empregado nas cidades priorizar locais 
afastados da área urbana como destinação final dos resíduos sólidos, é um modelo 
sustentável do ponto de vista econômico, pois grande parte dos custos acaba sendo 
utilizada para o transporte. Além disso, foi constatado que no município de Indaiatuba 
existe uma concentração maior de catadores nas áreas centrais. 

Outro ponto importante refere-se à natureza do lote a ser priorizado. A escolha por um 
“brownfield” (áreas abandonadas, contaminadas ou não, anteriormente utilizados por 
indústrias e comércios) parte do pressuposto que se deve proteger ao máximo áreas 
ainda não alteradas (“Greenfields”). Segundo Yeang (2008), esse tipo de terreno deve ser 
priorizado quando existe a possibilidade de se escolher o local de implantação do projeto, 
pois além de permitir o reparo e a remediação das áreas contaminadas, reduz a pressão 
em locais ainda não urbanizados. 
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A partir desse processo, o terreno escolhido é localizado na área Central, expansão do 
Centro antigo, do município de Indaiatuba. O local escolhido para intervenção é ocupado 
por uma antiga indústria desativada, a “Alfredo Villanova S.A Metalúrgica e Fundição”. 

 Embora a natureza do uso proposto para a reocupação do galpão inativo possa provocar 
questionamentos quanto a sua adequação, o desejo de tornar evidente a problemática 
do lixo e permitir aos catadores um local adequado para a execução do seu trabalho 
condiz com o discurso de Diane Ghirardo (2008), em a arquitetura da fraude, quando 
trata a respeito da cidade de Manchester. 

“A cidade é construída de modo tão peculiar que uma pessoa pode morar nela 
durante anos e anos, ir e vir todos os dias e nunca passar perto de um bairro 
operário ou mesmo de operários – desde que ela se limite a tratar de seus 
negócios ou a sair a passeio. A razão disso é que por um acordo tácito e 
inconsciente, ou por uma intenção explícita e consciente, os bairros operários 
são visivelmente separados das áreas da cidade reservadas à classe média.(...) 
Jamais vi, em parte alguma, tão delicada sensibilidade para esconder tudo o 
que possa ofender os olhos e os nervos das classes médias.”(Ghirardo, 2006)  

Estabelecidos os papéis da reutilização ou reciclagem de materiais como alternativas ao 
processo produtivo e da gestão dos resíduos urbanos; além dos benefícios ambientais, 
econômicos e sociais; o presente trabalho adota um cenário de funcionamento baseado 
no desenho de uma rede, gerida cooperativamente, responsável pela coleta dos 
materiais recicláveis no município de Indaiatuba, SP.  

 

Figura 5 - Galpão Industrial Villanova S.A Metalurgica e Fundição (acervo pessoal) 
 

É proposta então a o projeto de uma central de triagem, beneficiamento, e venda dos 
materiais recicláveis em uma antiga indústria, a Villanova S.A Metalurgica e Fundição, 
localizada no centro do município de Indaiatuba-SP. Respaldado na ideia de que o retrofit 
do edifício caracteriza-se como meio de preservação das suas relações históricas e 
arquitetônicas, além de possibilitar um menor impacto ambiental em relação a um novo 
edifício, a escolha do galpão, enquanto local, estende-se para uma discussão acerca da 
atual função dada a os centros urbanos em nossas cidades. 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo principal o idealizar de um modelo de 
funcionamento dos processos reciclagem e reutilização de resíduos sólidos em um 
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contexto de ateliês cooperativos, sendo que para isso são utlizados como apoio os 
seguintes objetivos específicos. 

1- levantamento da atual situação da coleta seletiva em Indaiatuba, a partir dos dados 
disponibilizados pelo próprio município, no sentido de auxiliar o desenho da rede.  

2- estudo territorial do município de Indaiatuba, através de documentos e imagens. 

3- análise espacial e funcional dos galpões utilizados por cooperativas em 
funcionamento, a partir de visitas técnicas. 

4- estudo da atual situação dos catadores de material reciclável no município de 
Indaiatuba, a partir de entrevista, de forma a fornecer subsídios para o desenho da rede 
de coleta. 

5- estabelecimento de um cenário desejável para o funcionamento da rede e do galpão 
de triagem. 

6- desenvolvimento das diretrizes projetuais para a rede e para o galpão. 

  Por fim, são determinados como objetos do estudo: 

1- o desenho da rede municipal de coleta de materiais recicláveis, em um cenário de 
funcionamento cooperativista no município de Indaiatuba. 

2- o projeto de retrofit e readequação do galpão industrial “Alfredo Villanova S.A.”, 
incluído no cenário de funcionamento da rede proposta. 

Não é, no entanto, interesse do artigo apresentar a solução arquitetônica do galpão 
central para triagem de materiais recicláveis, mas sim discutir os conceitos e o processo 
utilizados na construção da proposta, levando-se em conta principalmente as questões 
referentes aos ateliês cooperativos, uso de “brownfields” e modos de ocupação do 
território através do uso misto. 

Metodologia 

1. Reciclagem 

1.1 Catadores 

O suporte para a estruturação do trabalho é dado principalmente através da leitura do 
contexto atual em que se encontra o processo de reciclagem no município de Indaiatuba 
– SP, e na Região Metropolitana de Campinas.  O primeiro momento é a identificação dos 
locais onde existe a presença de catadores que atuam no município. Essa identificação foi 
realizada a partir de dados da prefeitura municipal, constatação in loco, e apoio de um 
catador local, com o qual foi realizada uma entrevista e acompanhamento do seu dia de 
trabalho. A figura 1 apresenta os locais onde há maior concentração de atividade dos 
catadores. Vale destacar que as áreas demarcados no centro do mapa referem-se à área 
central do município, onde há maior concentração de comércios e serviços. 
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Figura 6 Distribuição dos catadores no município de Indaiatuba e localização do Galpão industrial 
(em vermelho) - (mapa gerado pelo autor) 

 

Em seguida, foi realizada uma entrevista com um catador local, Clóvis D. dos Santos, 55 
anos. A entrevista foi realizada em uma praça da cidade escolhida por Clóvis por ser o 
local onde normalmente fica para descansar durante o seu dia de trabalho. Clóvis falou 
sobre suas opiniões sobre o contexto da reciclagem na cidade e sobre seu dia-a-dia. Parte 
dessa conversa está transcrita a seguir.  

“Hoje, eu acredito que se você conseguisse um local que você consiga levar o 
material coletado, fazer a triagem, aí você vai agregar valor ao material. Você 
vai quantificar os iguais, agregar valor e vai deixar de trabalhar com esses 
“quebra-faca” (ferro-velho) que tem aí. (...). Você coleta com um carrinho desse 
aí (apontando para o carrinho que utiliza), você vai lá e vende.(...). Eu quero 
que a prefeitura ceda o local e os elementos que estão ali desenvolvendo o 
trabalho pagam a água, luz, telefone. Só que a gente tá num local. Só que aí 
depois vai sair o dinheiro, só que eu tenho quantidade, tenho volume pra 
venda. (...) “ 

Sobre os catadores 

“Os que você vê na rua, 25% daquilo que é catador, só que tem os enrustidos, 
aquele cara que não aparece com o carrinho, ele tem carro próprio, tem melhor 
condição que eu... tem kombi, tem caminhonete...” 

 Centro 

Não é que eu fico mais no centro, é que eu sou limitado. Se eu cato hoje por 
exemplo, não tenho onde vender, aí coleta, não tem onde vender, tem que 
parar, ficar aí olhando pro peixe (sentado de frente a um lago). Depois ele vai 
embora pra casa, se eu coloco lá, aí o vizinho depois chega e fala “vou chamar 
a sanitária amanhã”. Pronto, acabou com o catador, o catador já não pode 
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trabalhar. Você fica limitado. Agora, se você tem onde colocar o material, você 
trabalha 24 horas por dia (...)” 

Em seguida, o catador foi acompanhado durante um dia de trabalho para que pudessem 
ser identificados os problemas, forma de trabalho, distâncias e quantidade de material 
coletado. A seguir, é representado o percurso realizado desde a coleta do material 
reciclável até a sua venda.   

 

Figura 7 Percurso percorrido para coleta e venda do material reciclável, com o galpão industrial 
identificado em azul. (mapa gerado pelo autor) 

 

A coleta do material reciclável foi realizada em dois restaurantes, identificados pelos 
círculos pretos na figura 3. A distância entre os dois restaurantes (representados pelos 
círculos pretos) é de aproximadamente 100 metros e, após a coleta, que levou 2 horas, 
foi necessário caminhar por cerca de 1,80km para que o material pudesse ser vendido no 
local representado pelo círculo em vermelho. Embora fosse possível fazer outro percurso, 
um pouco mais curto, a opção pelo caminho, conforme explicado pelo catador, possui 
uma inclinação menos acentuada e menor fluxo de veículos. 

1.2 Cooperativas de Reciclagem 

Também foram realizadas 2 visitas técnicas em cooperativas de reciclagem no município 
de Campinas – SP, visto que não existem cooperativas em funcionamento em Indaiatuba. 
São elas: “Cooperativa Reciclar” e “Cooperativa Bom Sucesso”. As visitas serviram para 
compreensão do espaço físico e identificação das vantagens e desvantagens de cada 
layout.  
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Figura 8 As Cooperativas "Reciclar" e "Bom Sucesso", respectivamente. (acervo pessoal) 

 

A visita à Cooperativa Reciclar (figura 4 à esquerda) contou com o apoio da cooperada 
Rosilda, responsável pelo controle de entrada e saída de material e de produção dos 
cooperados. Ao chegar ao local, antes de entrar, foi feita uma breve leitura sobre o local 
de implantação.  Localizada na Rua Serra Dourada, 167, no Jardim Baroneza em 
Campinas - SP, a cooperativa divide o espaço juntamente com um bairro 
predominantemente residencial, e ocupa um terreno cedido pela Prefeitura de Campinas.  
Sua presença não gera impactos visuais, e fora do local não se percebe qualquer 
presença de cheiro ou ruído proveniente das atividades internas. No momento da visita, 
um caminhão estava sendo carregado com PET triado para venda. 

 Ao entrar, Rosilda permitiu que fossem tiradas imagens do local e pediu para aguardar 
um momento para que pudesse sentar e conversar. A partir da conversa e da visita ao 
local foram extraídos alguns dados referentes à organização da cooperativa quanto ao 
espaço físico e à estrutura de funcionamento. 

Quanto ao espaço físico, a cooperativa apresenta um fluxo bem estruturado dos 
materiais, em um processo linear. O terreno apresenta uma declividade natural que foi 
aproveitada para descarregar o material reciclável e carregar as mesas de triagem.  O 
desnível é importante, segundo Rosilda, pois permite que o material seja colocado nas 
mesas de triagem sem a necessidade de esforço físico para erguer o material, o que, em 
uma cooperativa predominantemente feminina, seria inviável. No entanto, após a 
triagem e prensa do material, este precisa subir por uma rampa para ser colocado nos 
caminhões.  

Já na cooperativa Bom Sucesso (figura 4 à direita), a visita foi guiada por Maria Cecília, 
responsável pela organização e controle de produção. Primeiramente foi mostrada a 
área externo galpão, onde foi possível verificar certa quantidade de materiais, mas não 
em grande volume. Em seguida foi mostrado o galpão utilizado para triagem e o 
percurso do material no processo de triagem.  

O galpão construído pela prefeitura, embora em bom estado e de tamanho compatível, 
não oferece um layout adequado ao trabalho dos cooperados. Além disso, o material que 
chega ao local é colocado diretamente no chão, formando um grande monte e 
impedindo a circulação adequada. Os recicláveis são, então, levados para as mesas de 
triagem, pelas próprias cooperadas. A triagem é feita em mesas individuais que impedem 
a comunicação entre as cooperadas e não otimizam a separação dos materiais. No 
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entanto, o galpão oferece uma boa iluminação natural, adequada ao trabalho realizado. 
Por ser relativamente novo, ele não apresenta problemas estruturais. 

Por fim, conclui-se que o projeto do galpão não levou em consideração alguns aspectos 
importantes para o funcionamento da cooperativa. Entende-se que o acesso por um 
portão central para descarga e carga dos materiais influenciou na setorização do galpão. 

1.3 Cenário atual do sistema de coleta e triagem do municipio de Indaiatuba 

O município coleta mensalmente entre 4.500 e 5.000 toneladas de resíduo sólido 
domiciliar, através do sistema de coleta porta-a-porta e destinado ao aterro sanitário 
(localizado no município) da empresa CORPUS, responsável pela coleta. (Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba [PMI], 2011). Cerca de 80 toneladas de material reciclável são 
obtidas através de 26 Ecopontos, caçambas instaladas em diversos pontos da cidade. 
Existe também um programa chamado de “Cata-bagulho” destinado a recolher 
madeiras, objetos, móveis e pneus.  

É possível concluir que embora o município apresente um variável número de programas 
voltados a coleta seletiva, os números mostram que a taxa de material aproveitado é 
relativamente pequena em relação ao volume total destinado ao aterro sanitário. A 
existência de um programa de coleta seletiva, nesse caso, não pressupõe a correta 
gestão dos resíduos sólidos. 

 Não existe nenhuma cooperativa em funcionamento no município, embora seja possível 
encontrar um grande número de catadores de material reciclável nas ruas, que acabam 
vendendo o seu material para intermediários a preços mais baixos que o de mercado. 

Devido à ausência de cooperativas de reciclagem, todo o material reciclável coletado 
através dos ecopontos é destinado a central de triagem de propriedade da CORPUS, 
localizada juntamente. Conforme uma visita realizada à central, verificou-se que grande 
parte do material reciclável que chega para ser triado é desperdiçado e aterrado. 

1.4 Estruturação da Rede 

Com o objetivo de estabelecer um programa adequado para o projeto, estipula-se um 
cenário desejado. Esse cenário estabelece primeiramente a existência de uma rede de 
coleta seletiva de base cooperativista. Essa rede possui uma central que coordena e 
gerencia todo o processo de coleta, triagem e venda dos materiais. 

 

Figura 9 Modelo proposto para funcionamento da rede municipal de reciclagem 
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O funcionamento da rede é feito a partir da divisão da cidade em setores de coleta. Com 
a atuação dos catadores, o material é coletado nas residências, comércios e outros, para 
ser então encaminhado para um local de armazenamento temporário. Nesses locais, 
verifica-se a qualidade do material coletado e separa-se de forma primária aquilo que é 
reciclável. 

A partir do cenário existente no município, propõe-se o desenho de uma rede para coleta 
e triagem de materiais recicláveis, conforme Figura 5.  

 População (P): 201.848 (IBGE, 2010) 

 Total de lixo domiciliar coletado (L): 4.681,14 ton/mês 

 Porcentagem de material reciclável gerado estimado (CEMPRE, 2010): 0,4*L 

 Material reciclável coletado e triado pela prefeitura (R): 70,74 ton/mês 

 Material reciclável coletado e não triado:    L x 0.4 = 1.872,00 ton 

 Capacidade de absorção desejado pela a rede = 40% do total de do material 
reciclável gerado = 700,00 ton. 

 Número de centrais de coleta proposto = 7 

A divisão das áreas de coleta teve origem na declividade da região. O motivo pela adoção 
dessa estratégia consiste no fato de que os catadores, ao utilizar o carrinho, poderem 
percorrer um trajeto maior. O processo de setorização é apresentado nas Figuras 6 e 7. 
Foram propostos 7 setores de coleta que serão utilizados para coleta e armazenamento 
dos materiais recicláveis até que seja atingida uma quantidade suficiente para 
encaminhamento à central de triagem proposta. Esta se localiza no setor 5, sendo assim, 
dispensado o uso de um galpão intermediário para armazenamento. 

 

Figura 10 Curvas de nível e setorização do município em áreas de coleta 
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Figura 11 Perfil dos setores de coleta (do 1 ao 6)  
(Gerado a partir de dados do Google Earth®) 

 

A Figura 7 apresenta o perfil dos setores de coleta 1 ao 6 indicados na Figura 6. Foram 
obtidos a partir do software Google Earth® e permitem identificar as inclinações de cada 
setor, a partir de um eixo definido. 

1.5. Galpão Central 

O projeto do Galpão buscou evidenciar as visões de ateliês cooperativos de Andre Gorz 
em um edifício multiuso. São propostas atividades relacionadas ao processamento do 
material reciclável: triagem, prensa e venda. Mas também são consideradas no 
programa do edifício a existência de hortas comunitárias, oficinas para confecção de 
objetos, lojas para venda, áreas de ensino e pesquisa e um auditório (Fig. 8). 

  

Figura 12 Setorização do galpão industrial após "Retrofit" para funcionamento da central de 
reciclagem 
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Conclusões  

Os modelos atuais de disposição dos resíduos sólidos vêm sendo alterados por 
alternativas mais sustentáveis como a reciclagem e reutilização. Com o estímulo das 
políticas nacionais, em especial a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (2010), a 
tendência é de que em pouco tempo os índices de reciclagem no país tenham um 
aumento significativo. Espera-se também que exista uma adesão cada vez maior, tanto 
dos municípios quanto da própria população, com os modelos cooperativistas de 
reciclagem. 

Assim, é necessário pensar formas de se aperfeiçoar o trabalho dos catadores autônomos 
e dos cooperados a partir de melhores maneiras de se coletar, triar e aproveitar os 
materiais recicláveis. Por isso, a análise da forma de trabalho a partir das entrevistas, 
visitas técnicas e acompanhamento do dia de trabalho, foram significativas para a 
compreensão dos fatores que necessitam maior atenção como a distância de 
deslocamento dos catadores, a dificuldade em operar os carrinhos em vias com grande 
fluxo de veículos e alta inclinação, o layout dos espaços internos das cooperativas que 
aumentam o tempo necessário para o trabalho, o baixo preço pago tanto aos catadores 
quanto aos cooperados devido a pouca capacidade em se agregar valor aos materiais. 

Nesse sentido o estudo buscou encontrar soluções viáveis e que, em um primeiro 
momento, poderiam ser aplicadas no município de Indaiatuba com o objetivo de 
aumentar consideravelmente a capacidade de processamento de materiais recicláveis e 
ainda estimular a criação de cooperativas que, como apresentando, constituem-se como 
modelos de negócio importantes, tanto economicamente quanto socialmente. 

Espera-se que os ateliês cooperativos possam se tornar centros de referência no que se 
diz respeito à capacidade de disseminação do conhecimento de forma livre, suportadas 
por uma gestão democrática e horizontal. E por isso, o projeto busca estimular a 
discussão sobre as reais possibilidades de existência sobre esse cenário nas cidades 
contemporâneas. 

Para isso, os modelos de planejamento urbano devem possibilitar a coesão social a partir 
de instrumentos que estimulem o encontro de pessoas e retorne vida aos centros 
urbanos. O conceito de cidades compactas, com maiores densidades e diversidade de 
usos, pode contribuir com esse objetivo de garantir aos centros urbanos o papel de 
agregar as experiências humanas.  
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Resumo 
As cidades são espaços complexos e refletem em sua estrutura as atividades humanas, 

gerando um conjunto de ações que interagem entre si, estabelecendo uma dinâmica que 
resulta em ambientes que devem proporcionar o bem estar social e a integração entre 
indivíduos de forma saudável. Os processos de construção das cidades nem sempre 
resultam em ambientes promotores de qualidade de vida e justiça social. Vazios urbanos 
são disfunções que geram problemas à saúde das cidades, pois são consumidores de 
espaços e serviços, sem benefício para a coletividade. Por outro lado, a vida urbana 
moderna cria situações que resultam em problemas de doença do indivíduo e da 
sociedade. A solidão, o abandono, a iniquidade e a injustiça social são exemplos. As hortas 
comunitárias são uma das soluções para os vazios urbanos. Objetivo: descrever a 
experiência da Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (RMPS), através da ocupação 
dos vazios urbanos com hortas comunitárias. Metodologia: descritiva, baseada em relatos 
de experiência de algumas cidades da RPMS na implantação das hortas comunitárias. 
Resultados: as hortas rendem dinheiro, modificam o aspecto da cidade, promovem 
integração e melhoram uso do espaço urbano. O projeto da horta comunitária contempla 
dois dos sete eixos da Política Nacional da Promoção da Saúde: o eixo da Alimentação 
Saudável e do Desenvolvimento Sustentável; contempla o estatuto da cidade no que diz 
respeito à função social da cidade. Conclusão: a ocupação dos vazios urbanos com hortas 
comunitárias é uma estratégia que torna a cidade mais justa, saudável, criativa e 
sustentável.  

mailto:llfilho@fec.unicamp.br
mailto:irvedovato@gmail.com
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Palavras chave: Vazios Urbanos, Cidade, Planejamento Urbano Saudável, Hortas 
Comunitárias e Promoção da Saúde.  

 

Abstract 

The cities are complex spaces and reflect in their structure, human activities, generating 
a set of actions that interact, establishing a dynamic resulting in spaces that should 
promote quality of life, integration between individuals healthy. The process of generation 
of cities, however, don’t usually result in environments that promote quality of life and 
social justice. Urban voids, in this setting, are dysfunctions that cause health problems in 
the city, because they are consumers of space and services, without benefit to the 
community. On the other hand, modern urban life creates situations that result in health 
problems of the individual and society, causing harms typical of this dynamic. The 
loneliness, abandonment, iniquity and social injustice are the most significant. The use of 
empty spaces is to transform this reality. The community gardens are one of the solutions 
to the urban voids, where in addition to the provision of services promotes social 
integration, the generation of healthy foods, mitigation of environmental problems and 
improving the quality of life as a whole. Objective is to describe the experience of 
Potentially Healthy Municipalities Network – RMPS, through the occupation of urban voids 
with community gardens. Methodology: descriptive character, based on experience reports 
of some cities in the deployment of community gardens. Results: earn money from 
community gardens, the community gardens modify the appearance of the city, promotes 
better integration and use of urban space. The community garden project includes two of 
the seven pillars of the National Health Promotion (PNPS): the axis of Healthy Eating and 
Sustainable Development. In addition, contemplates the city statute, promoting the social 
function of the city. Conclusion: the occupation of urban voids with community gardens is a 
strategy to make the city more just, healthy and environmentally sustainable. 

Key words 

Urban Voids, City, Healthy Urban Planning, Community Gardens and Health Promotion 

Introdução 

As cidades são espaços complexos e refletem em suas estruturas as atividades 
humanas, gerando um conjunto de ações que interagem entre si, estabelecendo uma 
dinâmica, entre os sujeitos e o meio, que resulta em ambientes que devem promover 
qualidade de vida e integração entre indivíduos de forma saudável. O êxodo rural em 
direção as cidades tem contribuído de maneira acelerada para o desenvolvimento das 
cidades, que em relação ao crescimento populacional tem aumentado de forma progressiva 
como demonstram os dados da Organização das Nações Unidas (2007), referindo que em 
2030, dois terços da população mundial residirão em áreas urbanas. (ONU, 2007) 

O aumento do número de cidades e de suas respectivas populações deve ser 
considerado como dado imprescindível na elaboração do planejamento urbano local e 
regional e considerando-se aspectos importantes como a participação comunitária 
(envolvimento da comunidade), a intercentralidade, e a formação de redes para o 
desenvolvimento saudável e sustentável. (SPERANDIO et al, 2013 & DUANY & SPECK 2010 )  
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Refletindo sobre o planejamento urbano saudável e sustentável (Sperandio 2013 e 
2012), coloca que deve ser pauta das atenções dos gestores municipais a otimização dos 
vazios urbanos gerando e oportunizando a composição e concepção de cidade em modo 
preventivo e com designer na utilização desses espaços.  

Historicamente, os processos de construção das cidades resultaram em alguns 
ambientes não promotores da qualidade do viver e, tão pouco, traduzem a justiça social. Os 
vazios urbanos são disfunções nas cidades e podem gerar problemas a segurança e a saúde 
da população, desta forma devem ser preocupações dos prefeitos das cidades, para que 
evitem a ampliação dos riscos em relação a se viver sem uma vida saudável. (DUANY & 
SPECK, 2010)  

Os consumidores dos espaços e serviços urbanos devem contemplar a coletividade da 
vida moderna para criarem situações que não resultem em processos doenças do indivíduo 
e sociedade, quebrando desta forma, a relação dinâmica entre cidade e homem.  

Corrêa (1999) reafirma o descrito no parágrafo anterior quando refere que “o espaço 
urbano capitalista- fragmentado, articulado, reflexo [...]- é um produto social resultado de 
ações acumuladas através do tempo e engendradas por agentes que produzem e 
consomem espaços”, neste caso o autor reforça a potencialidade das pessoas em 
transformarem o espaço. Para Milton Santos (1978), o conceito de espaço se retrata em um 
conjunto de formas representativas para as relações sociais do passado e do presente, 
segundo o mesmo autor “o espaço é um verdadeiro campo de força em que a formação é 
desigual. (Santos, 1978 p. 22), apontando de modo indireto que o espaço pode ser 
otimizado positivamente a partir do interesse da coletividade e de investimento de novas 
política públicas, e desta forma pode influenciar direta e indiretamente na construção da 
saúde do individuo, da coletividade e da cidade. 

Questões como a solidão de indivíduos no interior das cidades, o abandono, inequidade 
e a injustiça social são as mais significativas causas da falta de planejamento urbano na 
perspectiva do saudável. Segundo Duany & Speck (2010), o planejamento urbano deve 
suportar as mudanças da população de maneira a contemplar também a oferta de 
alimentos, os espaços abertos, a organização dos bairros, a existência de pequenos 
parques, a qualidade da água, a orientação no transito, moradias confortáveis e reforçar a 
organização de hortas comunitárias para a produção de alimentos como a Community 
Gardens. (DUANY & SPECK, 2010) 

Especificamente em relação a este assunto os mesmos autores enfatizam que os 
bairros devem oferecer, através da gestão local, oportunidades para o aumento da oferta 
de alimentos, considerando a interação rural para urbano e o urbano para o rural (DUANY 
& SPECK, 2010). Como refere Sperandio  et al (2012) e Sperandio & Guarniere (2011)  e 
Sperandio et al (2004 e 2011) em seus relatos de experiências, o consumo e a 
comercialização de hortaliças produzidas pela comunidade aumenta a renda familiar e 
consequentemente melhora a saúde dos indivíduos envolvidos. 

Um dado importante refere-se a implementação do movimento em rede, aqui 
tratando-se especificamente da Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (RMPS)1, 

                                                 
1
 A RMPS (Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis) é de um projeto desenvolvido na Faculdade de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (FEC/UNICAMP) e do Laboratório de Investigações 
Urbanas (LABINUR). É construído a partir das particularidades de cada município e tem como objetivo estimular a criação 
de espaços coletivos e de políticas públicas relacionadas ao foco do projeto. Para a continuidade do trabalho a rede conta 
com apoio técnico dos Municípios Membros e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). 
(http://www.redemunicipiosps.org.br/) 

 

http://www.redemunicipiosps.org.br/
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que nos últimos 8 anos tem registrado de modo diferenciado através de incorporação de 
tecnologias básicas, o aumento da qualidade de saúde e do bem estar a partir da inclusão 
social que as hortas propiciam para os moradores envolvidos neste projeto (SPERANDIO & 
GUARNIERE, 2011). O modelo de cidade que contempla em seu planejamento a construção 
de hortas comunitárias enfatiza e prioriza a função social da cidade, com vistas as melhorias 
de vida, como faz referência o artigo 182 da constituição federal e a lei 10.257 que tratam 
da política urbana e referem o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantem o bem estar social das cidadãos das mesmas (Brasil, 1988 & 2001 ).  

A utilização dos vazios por meio do sentido do saudável deve transformar as diferentes 
realidades locais, assim como relatado anteriormente, as hortas comunitárias são uma das 
soluções para os mesmos e para além da oferta de serviços provem a integração e geram 
alimentos saudáveis, instigam os problemas ambientais e melhoram a qualidade de vida 
das comunidades.  

 

Objetivos 

O presente artigo tem como objetivo descrever a experiência da Rede de Municípios 
Potencialmente Saudáveis (RMPS), através da ocupação dos vazios urbanos com hortas 

comunitárias. 

 

Metodologia 

A metodologia deste trabalho foi de caráter descritivo, constituindo um relato de 
experiências, a partir de consultas a documentos oficias, atas de reuniões, sites oficiais dos 
municípios envolvidos na RMPS, noticias de jornais, bem como registros  fotográficos e de 
vídeos locais, institucionais ou não. 

O processo de descrição da ocupação dos vazios urbanos através hortas comunitária 
seguiu as seguintes etapas: mapeamento dos desejos coletivos das comunidades em 
diferentes cidades que pertence a RMPS; Compartilhamento dos desejos com os 
representantes municipais; identificação das lideranças comunitárias; formação do grupo 
de trabalho; identificação de terrenos da prefeitura; elaboração coletiva da proposta de 
desenvolvimento das hortas; implementação da horta; Construção de Políticas Públicas 
voltadas para o desenvolvimento de hortas comunitárias.  

 

Resultados 

A RMPS tem 60 municípios aderidos que trabalham em um movimento em rede com o 
objetivo de construir políticas públicas saudáveis coletivamente e intercambiando as 
experiências de gestões locais e os projetos exitosos. A rede de municípios (RMPS) trabalha 
com o conceito que a comunicação depende dos laços estabelecidos e a ser estabelecidos, 
as pessoas devem se inter-relacionar entre si e com o meio em que vivem para descobrirem 
formas de alcançar desejos coletivos. (SPERANDIO et al, 2004) 

As hortas rendem dinheiro, modificam o aspecto da cidade, promove integração e 
melhor uso do espaço urbano. O projeto da horta comunitária contempla dois dos sete eixos 
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da Política Nacional da Promoção da Saúde (PNPS): o eixo da Alimentação Saudável e do 
Desenvolvimento Sustentável. 

Atualmente, 2013, dos 60 municípios que estão trabalhando em movimento da RMPS 
cerca de 50% possuem hortas comunitárias urbanas estruturadas para além de gerar renda 
produzem alimentos saudáveis para consumo individual e coletivo, propiciam a participação 
social e a inter-relação dos grupos e ocupam os vazios urbanos contemplando o artigo 182 
da Constituição Brasileira em que ressalta os aspectos da função social das cidades. O 
desenvolvimento das hortas comunitárias permite a inter-relação entre os oradores das 
comunidades imprimindo respeito, cuidado e organização também com o ambiente.  

Nos registros fotográficos utilizados na elaboração deste artigo, foram possíveis 
constatar o envolvimento individual e coletivo das pessoas que vivem em diferentes bairros 
das cidades da RMPS para a implementação do projeto hortas comunitárias.,Figura 1 

(http://www.redemunicipiosps.org.br/wordpress/?p=1778 17 mai. 2013). Nas atas das 
reuniões e nos sites oficiais identificou-se que o número de participantes para a discussão da 
implantação e implementação de hortas comunitárias na cidade aumentou 
progressivamente (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1: Participação da comunidade nas decisões coletivas da horta comunitária urbana 
exemplo de Santa Barbara d’Oeste – SP, 2011. 

 

 

http://www.redemunicipiosps.org.br/wordpress/?p=1778
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Durante o processo de construção do “mapa de desejos coletivos” através dos registros 
fotográficos (figura 2) percebe-se um envolvimento da comunidade na construção das novas 
proposições para os governos locais, inclusive a partir das conversas informais, tem-se a 
percepção do sentimento de pertencimento nos projetos que venham desenvolver uma 
cidade na lógica do saudável como pode se observar na figura 3, que registrou em Maringá 
em 2012, as Hortas comunitárias são implementadas dentro do contexto das cidades, 
permitindo a ocupação de vazios urbanos em que a função social da cidade é colocada em 
destaque (BRASIL, 1988)  

 

 

 
Figura 2: “Mapa de Desejos Coletivos” construído pela comunidade e gestores públicos 

locais. Maringá-PR, 2010 
 

 

 

Um espaço dentro da cidade no qual as pessoas se mobilizam para adequá-lo as suas 
necessidades e desejos coletivos e conseguem uma nova inserção social a partir do processo 
de construção de suas autonomias e de seus valores vai de encontro às diferentes 
normativas da lei 10.257 (BRASIL, 2001) que trata das normas da ordem pública e do 
interesse social para regulamentar a propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem estar dos cidadãos se preocupando bem como com o equilíbrio 
ambiental (BRASIL, 2001).  
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Figura 3: Horta comunitária urbana em um dos 24 bairros em Maringá – PR, 2012 

 

Este relato constata a preocupação da implantação e implementação das hortas 
comunitárias no que desrespeito ao ambiente saudável e sustentável. Para a RMPS as 
hortas comunitárias devem considerar os aspectos básicos como a terra a água e a 
luminosidade livres de agrotóxicos ou partículas poluidoras, como também o tratar o 
alimento produzidos pela terra com cuidados e atenção antes de serem ingeridos como 
registrado na figura 4. 
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Figura 4: Capacitação com os alimentos produzidos na horta comunitária urbana,  Extrema-
MG, 2010 

É importante ressaltar que o trabalho da RMPS vem contribuindo não apenas para o 
reenchimento de vazios urbanos na concepção do saudável por meio hortas comunitárias, 
espaços para atividades físicas, pontos de encontro da comunidade e outros, mas também o 
desenvolvimento de projetos que estimulem a intersetorialidade as cidades, a governança 
urbana e o sentimento de pertencimento a cidade e  ser feliz. (SPERANDIO et al,2011.) 

A figura 4 demonstra a inter-relação entre os municípios próximos (Conchal – SP e 
Santa Bárbara d’Oeste – SP) registrando um intercambio de experiências em relação às 
hortas comunitárias, reforçando a importância da utilização de tecnologias simples para a 
construção do desenvolvimento urbano saudável.  

 

Fig. 4 – Técnicos de Conchal-SP E DE Santa Barbara D’Oeste-SP trocando experiências em 
relação a implantação das hortas comunitárias, Conchal 2012. 

 
A ocupação dos vazios urbanos necessita estar nas diretrizes do planejamento urbano de 
uma cidade e para isso é necessário o envolvimento da gestão local, comunidade e 
universidade (fig. 5). 
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Figura 5: Envolvimento da gestão pública para o desenvolvimento de hortas medicinais e 
comunitárias, município de Santa Bárbara d’Oeste, 2013. 

 

 

Conclusões  

A experiência relatada neste artigo demonstra a ocupação dos vazios urbanos com hortas 
comunitárias e hortas medicinais comunitárias como uma estratégia para tornar a cidade mais justa 
saudável e ambientalmente sustentável considerando, a partir desta experiência a ocupação dos 
vazios urbanos.  
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Resumo 
No momento atual, encontramos relevantes discussões no âmbito da gestão pública que se 
propõem a debater criticamente um modelo de gestão pública compartilhada nas cidades, que se 
conecte com a visão globalizada e holística do mundo contemporâneo, refletindo numa ampliação 
da qualidade de vida dos cidadãos nas metrópoles. Nesta perspectiva, este trabalho analisa os 
resultados de uma intervenção na área de políticas públicas da saúde no município de Hortolândia 
(SP) que teve como foco principal promover mais qualidade de vida e saúde, baseando-se na 
participação da comunidade em atividades promotoras de saúde e na mudança da abordagem de 
trabalho dos profissionais da saúde. Tivemos a participação neste projeto piloto de um grupo de 40 
pessoas de uma comunidade do municípioque apresentava índice de baixa qualidade de vida. Este 
grupo passou por uma avaliação que buscou diagnosticar o perfil dessa população mais 
ampliadotendo como seguintes critérios referentes: idade cronológica/biológica, estimativa de vida 
e idade biológica a ser resgatada. O instrumento de avaliação utilizado foi o software Compasso da 
Vitalidade. Após a análise, argumenta-se que os resultados corroboram com a perspectiva de gerar 
um município saudável com um novo estilo de vida, através da educação e promoção da saúde, 
compatível com a excelência na qualidade de vida. 

Palavras-chave: Saúde, gestão pública, políticas públicas de saúde. 
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Abstract 
At the present time, we find relevant discussions within the public administration that purport to 
critically discuss a model of shared public management in cities, to connect with global and holistic 
vision of the contemporary world, reflecting an improvement in the quality of life in metropolises. 
In this perspective, this paper analyzes the results of an intervention in the area of public health 
policies in Hortolândia (SP) that focused primarily promote better quality of life and health, based 
on community participation in health promoting activities and changing the working approach of 
health professionals. We had to participate in this pilot project for a group of 40 people from a 
community council that index had lower quality of life. This group underwent an evaluation that 
sought to diagnose the profile of this population as having expanded following criteria regarding 
age chronological / biological, life estimation and biological age to be rescued. The assessment 
instrument used was the Vitality Compass software. After the analysis, it is argued that the results 
support the prospect of generating a county with a healthy new lifestyle through education and 
health promotion, consistent with excellence in quality of life. 

Key words: Health, public management, public health policies. 
 

Introdução 

Para a aplicação do modelo de gestão pública compartilhada aplicada à área da saúde, foi 
desenvolvido um projeto de intervenção no âmbito de políticas públicas na saúde através da 
Secretaria de Saúde do Município de Hortolândia (SP). A comunidade piloto na qual o projeto foi 
aplicado em sua primeira etapa, trata-se da comunidade situada na região do Jardim Santa 
Esmeralda, por configurar-se como uma região que apresentava índices alarmantes de 
atendimento de emergência na saúde básica. A primeira etapa de execução teve início em 2010, e 
faremos um recorte específico desta etapa para discutir e analisar os dados apontados nesta etapa 
através da pesquisa realizada junto a essa população. 

O projeto denominado de “Viva Mais e Melhor” (2010) tem como pretensão consistir-se em um 
novo conceito de política pública compartilhada aplicado à saúde. Propõe que, através de atitudes 
simples e eficazes, as pessoas alcancem maior longevidade e acrescenta que,mais importante do 
que tratar a doença, é necessário proporcionar condições de mudança nos hábitos das pessoas 
para que elas não adoeçam. Corroboracom a Organização Mundial da Saúde que em 1948, 
promulgou o conceito de saúde como umestado completo de bem-estar físico, social e mental e 
não apenas a ausência de doença. 

Desta forma, o projeto Viva Mais e Melhor apresenta 13 fatores para que os indivíduos busquem a 
aplicação do conceito de saúde como um estado amplo econquistem mais anos de vida, sendo eles: 
alimentação saudável, atividade física, bom relacionamento familiar, lazer, amigos, educação como 
exercício da cidadania, qualidade de sono, fé e confiança, moradia, segurança e bem estar, 
integração e zelo pelo meio ambiente, trabalho e cultura de paz. Tais fatores são os aspectos 
apontados como o sucesso de pessoas que vivem cada vez mais. 

O projeto Viva Mais e Melhor com visão Cidade Azul é a proposta de um “novo rumo”, de uma 
situação perfeita de ser e viver, conforme a própria definição mundial “da cor azul” – cor do 
equilíbrio. Segundo exposto no projeto (2010), comunidades Zona Azul são regiões do mundo onde 
se atinge os 100 anos com muita saúde física e mental. Atualmente, existem cinco comunidades 
Zona Azul no mundo: 
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 Sardenha (Itália)  

 Okinawa (Japão) 

 Loma Linda (EUA) 

 Nycoiam (Costa Rica) 

 Ikaria (Grécia) 

O projeto traz em si a proposta de gerar um município saudável com um novo estilo de vida, 
através da educação e promoção da saúde com a criação de um universo harmônico e compatível 
com a excelência na qualidade de vida. 

O ser humano deverá ser levado a entender que ele é o maior responsável e o maior beneficiário 
do seu novo estilo de vida. Na complexa relação de uma sociedade, o bem comum é resultado das 
ações de cada individuo: individuo sociedade, individuo família, individuo meio ambiente. 

Baseado neste projeto a Secretaria de Saúde do Município de Hortolândia (SP) desenvolveu um 
projeto piloto de gestão de saúde pública com a visão futura de num horizonte de dez anos, 
constituir-se em uma cidade saudável, com pessoas centenárias, felizes, interativas, com excelência 
na qualidade de vida. 

Objetivo: 

Avaliar um grupo de 40 pessoas com o intuito de diagnosticar o perfil populacional utilizando como 
principal instrumento de avaliação o software compasso da vitalidade, que leva em conta os 
seguintes critérios: 

• Idade cronológica/biológica 

• Estimativa de vida 

• Idade biológica a ser resgatada 

Metodologia 

Primeiramente, para atingirmos o objetivo desejado, a metodologia utilizada colocou em pratica 
uma serie de ações que contou com o trabalho de agentes comunitários promotores de saúde 
lotados na Unidade de Saúde da Família – Jardim 

Santa Esmeralda, responsáveis por acompanhar, coletar informações e fornecer todo apoio 
necessário ao grupo de 40 pessoas envolvidas no projeto. 

Após esta primeira etapa de acompanhamento para coleta de informações, entramos numa etapa 
mais analítica baseada na tabulação e análise dos dados obtidos que apresentaremos no item 2 
adiante. 
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1. Projeto Viva Mais e Melhor  

O atual modelo de gestão de saúde pública apresenta uma serie de deficiências no que se refere à 
promoção de saúde e bem estar da população.Este modelo estábaseado no: 

 Assistencialismo 

 Foco na doença 

 Medicamentoso 

 Centrado na figura do médico 

 Não promove a saúde 

Como resultado 80% dos atendimentos são de urgência e emergência e 20% são eletivos. Com 
relação à população do município e atendimento na saúde, dados da Secretaria Municipal de Saúde 
de 2010 apontam que: 

 40%da população passou pelo Serviço Publico de Saúde nos últimos 12 meses; 

 30% da população usou a Saúde Suplementar (Plano Médico); 

 20% da população diz ter necessitado de assistência e não teve acesso ao Serviço Publico 
de Saúde; 

 10% da população não precisou de assistência. 

Além dessas deficiências relacionadas à forma como o tratamento é realizado, o sistema atual 
mostra-se também cada vez mais caro aos cofres públicos, como podemos observar, a seguir, na 
Tabela 1 - Evolução das Despesas Municipais com Saúde, a trajetória ascendente de gastos 
realizados em Hortolândia (SP) de 2005 a 2009.  

Tabela 1 - Evolução das Despesas Municipais com Saúde – Fonte: Prefeitura de Hortolândia 
(2010) 

 

Ano Despesa Paga População (IBGE) Despesa Per Capita 

2005  R$44.527.672,11  194.290  R$               229,18  

2006  R$45.698.822,00  201.795  R$               226,46  

2007  R$53.749.156,00  190.781  R$               281,73  

2008  R$64.578.529,00  201.049  R$               321,21  

2009  R$81.713.313,61  205.836  R$               396,98  

Podemos observar, também, esta trajetória no Gráfico 1 – Despesa Per Capita, conforme segue: 
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Gráfico 1 - Despesa Per Capita - Fonte: Prefeitura de Hortolândia (2010) 

 

 

Com base na ineficácia do modelo atual, o modelo de gestão de saúde pública desejado, baseado 
no projeto Viva Mais e Melhor com visão Cidade Azul,busca mais que tratar a doença, o que se 
pretende é proporcionar condições de mudança de hábito nas pessoas, pois com atitudes simples e 
eficazes, as pessoas podem alcançar maior longevidade. 

Para o desenvolvimento deste conceito, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Hortolândia, com a 
participação e comprometimento das outras secretarias da administração municipal, propôs uma 
alteração de foco na forma de tratamento utilizada na gestão pública de saúde. Para alcançar os 
resultados desejados, o modelo deve ser focado na: 

 Multisetorialidade 

 Multidisciplinaridade (Descentralização do papel do médico) 

 Focado na educação e promoção da saúde 

 Valorização da qualidade de vida 

 Contempla o tratamento da doença quando necessário 

O resultado esperado com a mudança do modelo é a de que 20% dos atendimentos sejam 
direcionados a urgência e emergência e 80% eletivos, além de elevar para 70% o número de 
pessoas saudáveis em Hortolândia. Corroboramos com Pochmann (2004) ao ponderar que “poucas 
têm sido as experiências de políticas públicas articuladas e integradas a uma estratégia de inclusão 
soberana e de caminhos associados à autonomia social, política e econômica coletiva”. (Pochmann, 
2004, p. 30) 

1.1 Ação na saúde básica – Jardim Santa Esmeralda (Projeto Piloto) 

Baseado nestes princípios a Secretaria de Saúde do Município de Hortolândia desenvolveu um 
projeto piloto de gestão de saúde pública com a missão de transformar em ações concretas todos 
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os fatores determinantes de sustentabilidade para uma vida saudável, realizado em parcerias com 
demais secretarias de governo e sociedade civil organizada na área de educação.  

Conforme podemos observar na Figura 1 – Fatores determinantes de sustentabilidade, conforme 
segue, o projeto Viva Mais e Melhor defende 13 fatores determinantes para que os indivíduos 
conquistem mais anos de vida: 

Figura 1 – Fatores determinantes de sustentabilidade – Fonte: Prefeitura Municipal de 
Hortolândia (2010) 

 

 

 

O intuito principal do projeto piloto é o de diagnosticar o perfil populacional utilizando como 
principal instrumento de avaliação o compasso da vitalidade, a saber: 

 Idade cronológica/biológica 

 Estimativa de vida 

 Idade biológica a ser resgatada 

Para isso, foram colocadas em pratica algumas ações e alterações, tais como: 

 Os agentes comunitários de saúde passaram a agentes comunitários promotores de saúde, 
sendo capacitados para o desempenho desse papel, realizando reuniões de conscientização 
e sensibilização com a Comunidade Local. 

 A unidade de saúde da família passou a fazer o diagnostico situacional e as orientações 
básicas aos grupos de famílias envolvidas no projeto. 
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 Adequações estruturais das ruas e praças que compõe o projeto para a realização das 
praticas corporais. 

 No momento do cadastramento o agente comunitário de saúde aplicou o teste para idade 
biológica e um instrumento na forma de questionário contendo: 

1. História pregressa da família 
2. Número de consultas, internações, exames realizados no ultimo ano 
3. Doenças de base 
4. Uso de medicamentos 

 Os dados são processados na unidade do Programa de Saúde da Família (PSF), pela equipe 
gestora local que também elabora a proposta de acompanhamentos. 

 O agente comunitário de saúde retornou a residência da família levando um convite para o 
comparecimento na unidade de saúde, onde de maneira individual a equipe discutiu o 
resultado da classificação de risco deste individuo, fez a proposta de seguimento, com 
apresentação mais detalhadas das ações do projeto e dos compromissos que o individuo 
teve que assumir. 

 No PSF o cidadão tem um prontuário especifico do projeto, contendo as informações sobre 
seus exames (glicemia, colesterol, peso, IMC, pressão arterial, etc.), e recebe também um 
mapa de acompanhamento diário para que este registre suas atividades diárias 
relacionadas ao projeto. 

O programa básico foi desenvolvido no PSF com duração de seis meses, levando em conta os 13 
determinantes já expostos e transformados em atividades de formação em educação na saúde 
destinadas à população atendida. 

No final desse período, o grupo foi reavaliado com a utilização do softwareCompasso da Vitalidade, 
com apontamentos sobre como cuidaram do corpo, favorecendo a longevidade com saúde, ou 
reduzindo sua expectativa de vida com hábitos e atitudes pouco saudáveis. 

O resultado final forneceu a: 

 Idade Biológica: resultado de como você cuidou do seu corpo ate agora, podendo ter 
menos anos o mesmo que a idade cronológica, ou ate mais anos. 

 Expectativa de vida: Estimativa de anos de vida. 

 Complicações graves: idade de inicio de complicações com doenças crônicas. 

2. Resultados 

Com base na amostra populacional do projeto piloto desenvolvido no Jardim Santa Esmeralda, 
foram apontados os seguintes dados conforme Tabela 2 - Compasso inicial da amostra populacional 
- e Tabela 3 - Compasso da vitalidade da amostra populacional, como segue: 
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Tabela 2 –Compasso inicial da amostra populacional 

Compasso Inicial 

Nº 
Nome 

Idade 
Cronológica 

Idade 
Biológica 

Expectativa 
de vida 

Complicações 
Graves 

1 M1 57 72,8 65,6 62,5 

2 M2 31 37,9 64,7 30 

3 M3 31 37,8 62,5 31 

4 M4 51 50,8 76 50 

5 M5 79 79 89 79 

6 M6 66 69,7 78,1 66 

7 M7 80 81 85 80 

8 M8 57 51,3 90,6 84,7 

9 M9 67 68,8 80,6 67 

10 M10 64 59,2 91,8 84,4 

11 M11 56 51,4 61 56 

12 M12 36 49,5 58,8 36 

13 M13 31 34,8 69,2 58,5 

14 M14 45 62,2 58,9 54,2 

15 M15 43 45,7 77,6 70,4 

16 M16 66 70,8 72 66 

17 M17 52 58,2 73,3 52 

18 M18 43 38 88,1 43 

19 M19 34 48,3 55,2 47,6 

20 M20 34 45,9 62,6 35 

21 M21 38 53,8 54,9 38 

22 M22 38 49,2 65,2 55,8 

23 M23 36 44,1 67,1 56,1 

24 M24 58 59,1 82,2 58 

25 M25 47 46,8 81,3 68,6 

26 M26 59 58,8 84,4 75,4 

27 M27 75 70,7 92,5 75 

28 M28 69 74,1 79 69 

29 M29 57 53,6 84,4 57 

30 M30 64 70,2 76,5 64 

31 M31 37 52,4 58,1 42 

32 M32 61 72,9 68,5 60 

33 M33 54 63,9 68,4 64,8 

34 M34 56 49,1 90,8 55 

35 M35 56 48,3 86,5 56 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

      ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  757 

 

36 M36 60 68,5 72,4 67,7 

37 M37 65 72,9 73,4 71,7 

38 M38 61 75,8 65,9 60 

39 M39 58 52 93,7 83,7 

40 M40 67 65,7 87,2 81,9 

 
Média 53,47 57,87 74,82 60,32 

 

Tabela 3 –Compasso da vitalidade da amostra populacional 

2º Compasso da Vitalidade  

Nº 
Nome 

Idade 
Cronológica 

Idade 
Biológica 

Expectativa 
de Vida 

Complicações 
Graves 

1 M1 57 71,7 66,6 63 

2 M2 31 42,9 54,7 30 

3 M3 31 30,4 79,1 31 

4 M4 52 65 66,1 61,1 

5 M5 79 76,5 91,9 79 

6 M6 66 68,1 79,9 66 

7 M7 80 82,7 85,2 80 

8 M8 57 50,1 92,7 87,6 

9 M9 67 68,6 80,8 67 

10 M10 65 57,8 95,7 91,3 

11 M11 57 53,5 87,5 56 

12 M12 37 44 67,2 56,1 

13 M13 32 34,1 70,4 56,4 

14 M14 46 64,1 57,1 53,1 

15 M15 43 41,6 85,2 76,2 

16 M16 66 67,8 75,2 66 

17 M17 53 51,3 82,4 52 

18 M18 43 36,7 92,8 43 

19 M19 35 41,1 64,9 53,9 

20 M20 34 66,7 43,8 50,2 

21 M21 39 52,9 58,2 58,4 

22 M22 39 46 70,8 66,1 

23 M23 36 40,7 73,9 67,5 

24 M24 58 53,6 88,2 80,1 

25 M25 48 49,5 79,6 72,4 

26 M26 60 61,1 83,5 77,9 

27 M27 75 66,6 99,4 91,5 

28 M28 69 84,7 70,8 73,2 
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29 M29 57 63,8 72,6 70,9 

30 M30 64 84,3 65 68,3 

31 M31 37 42,5 69,6 65,2 

32 M32 62 60,2 87,9 80,9 

33 M33 54 64 69 68 

34 M34 56 52,3 90,4 80,8 

35 M35 57 52,2 88,6 80,1 

36 M36 60 57,7 88,4 80,7 

37 M37 65 63,5 85,1 80,3 

38 M38 61 83,2 62,4 66,1 

39 M39 58 55,3 88,8 80,4 

40 M40 67 68,1 84,9 80,7 

 
Média 53,82 57,92 77,40 67,71 

 

Com a proposta de intervenção da área da saúde em sintonia com a comunidade participante, 
apontamos os seguintes resultados no que se refere a idade biológica, expectativa de vida e 
complicações graves, conforme exposto a seguir no  Gráfico 2 - Idade biológica -, Gráfico 3 - 
Expectativa de vida - e Gráfico 4 – Complicações graves, como segue: 

 

Gráfico 2 – Idade biológica 

 

  

No quesito idade biológica, houve uma melhora de 1,8% em relação ao compasso inicial, ou seja, a 
forma mais saudável como as pessoas passaram a cuidar do seu corpoa beneficiaram com uma 

Série1; Idade 
Biológica 1; 

1900ral 

Série1; Idade 
Biológica 2; 

1900ral 
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diminuição da idade biológica. Isso significa dizer que a pessoa rejuvenesceu biologicamente, 
podendo inclusive ter menos anos do que a idade cronológica. 

Com relação a expectativa de vida, apresentamos o gráfico 3 – Expectativa de vida, conforme 
segue: 

Gráfico 3 – Expectativa de vida 

 

Em relação a expectativa de vida, houve uma melhora de 5,5% em relação ao compasso inicial, 
mostrando que a estimativa de anos de vida da pessoa aumentou após ela adotar hábitos mais 
saudáveis. 

Gráfico 4 - Complicações graves 
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Em relação ao quesito complicações graves, isto é, a idade de inicio de complicações com doenças 
crônicas, houve uma melhora de 4,4% em relação ao compasso inicial. Ou seja, esse indicador 
mostra quantos anos a mais de vida uma pessoa pode ganhar tendo hábitos mais saudáveis. 

Conclusões  

De acordo com as discussões apresentadas referentes à questão da saúde pública no Brasil, em 
síntese, identificamos que o atual modelo mostra-se ineficaz na promoção da saúde e bem estar, 
além de ser extremamente caro aos cofres públicos, apresentando uma trajetória de custos 
crescente ano a ano.Tal proposição reflete-se também nos municípios, como no caso da cidade de 
Hortolândia (SP), impulsionando os governos a investirem esforços conjuntos para a superação 
dessa trajetória. 

Com isso, levando-se em conta a ineficiência do modelo atual, foi desenvolvida uma política 
inovadora no município buscando um novo modelo de gestão de saúde pública baseado no Projeto 
Viva Mais e Melhor com visão Cidade Azul, onde o foco não é esperar o surgimento da doença para 
então tratá-la, mas sim proporcionar condições de mudança de hábito nas pessoas, acreditando 
que com atitudes simples e eficazes, as pessoas podem alcançar maior longevidade. 

Para ser posto em prática este novo conceito em gestão compartilhada aplicada à saúde pública, 
realizamos um projeto piloto com a comunidade do Jardim Santa Esmeralda. Com base nos 
resultados obtidos neste projeto, podemos observar que houve uma melhora significativa na 
qualidade de vida do grupo analisado, impactando na perspectiva de gerar um município saudável 
com um novo estilo de vida, através da educação e promoção da saúde, compatível com a 
excelência na qualidade de vida. 

Além disso, tivemos a aprovação pela câmara municipal de uma emenda na lei orgânica do 
município tornando obrigatório na gestão pública a aplicação dos 13 determinantes. Ressaltamos, 
também, que o Conselho Municipal da Saúde teve uma importante participação na visão e 
aplicação do projeto. 

Diante destes resultados, o desafio atual é o de estender e complementar essa política de gestão na 
saúde pública, de forma que contemple o maior número possível de munícipes da cidade de 
Hortolândia (SP), além da criação de uma Escola Municipal de Saúde e Cidadania. Tais iniciativas 
devem ser desenvolvidas numa perspectiva de gestão pública compartilhada, com a participação de 
outras esferas governamentais e em parceria com a comunidade local. 
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Resumo 

Este ensaio teórico analisa de que forma as noções de território e de capital social 
contribuem para a compreensão da constituição de cidades criativas. Parte-se da premissa 
de que o desenvolvimento local tem sido cada vez mais alinhado aos elementos culturais e 
a criatividade. Neste sentido, a noção de território como espaço de reconhecimento das 
características sociogeográficas historicamente construídas tem emergido como um 
importante elemento de incentivo ao crescimento econômico, notavelmente naquelas 
regiões com baixos níveis industriais, onde a concentração de talentos e atividades criativas 
são mais exigidas. Ademais, quando um território é resultante de um construto social, fruto 
de um processo gradualmente enraizado em determinado espaço geográfico, onde há 
compartilhamento de uma identidade cultural, nota-se uma clara associação com a noção 
de capital social. Esta noção, apesar de complexa e controversa, estaria relacionada as 
conexões sociais, redes e  instituições localmente desenvolvidas e compartilhadas. Nesse 
contexto, o capital social atuaria como elemento mediador do tecido social que constitui as 
bases territoriais, inclusive àquelas relacionadas as características culturais e vivenciais. 
Com a institucionalização de um ambiente propicio ao desenvolvimento de ações 
coordenadas e cooperativas entre os habitantes haveria um ganho na eficiência, e, por 
conseguinte, uma situação potencializadora do desenvolvimento local. Como resultados, ao 
se apropriar de noções de territórios e de capital social, observou-se que é possível 
identificar níveis distintos de territórios criativos que podem (co)existir em uma cidade ou 
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em um aglomerado de municípios, o que permite uma compreensão mais ampla do 
processo de constituição de cidades criativas. 

Palavras chave 

Cidades criativas, tipologias de territórios criativos, criatividade, inovação, participação, 
gestão social. 

 

Abstract 

This theoretical paper examines how notions of territory and  social capital contribute to 
the understanding of the formation of creative cities. We start from the premise that local 
development has been increasingly aligned with cultural elements and creativity. this 
sense, the notion of territory as a space for recognition of social and geographical 
characteristics that historically were constructed has emerged as an important element to 
encourage economic growth, notably in regions with low industrial, where the 
concentration of talent and creative activities are more required. Moreover, when a 
territory is the result of a social construct, a consequence of a process gradually rooted in a 
particular geographic area, where there is sharing of a cultural identity, we note a clear 
association with the notion of social capital. This notion, although complex and 
controversial, would be related to social connections, networks and institutions locally 
developed and shared. In this context, social capital would act as a mediator of the social 
tissue that constitutes the territorial bases, including those related to the cultural and the 
lived. With the institutionalization of an environment conducive to the development of 
cooperative and coordinated actions among the inhabitants there would be a gain in 
efficiency, and therefore, a situation potentiator of local development. As a result, by 
appropriating of the notions of territory and social capital, we noted that it is possible to 
identify different levels of creative territories that can coexist in a city or in a cluster of 
municipalities, which allows a broader understanding of the process establishment of 
creative cities. 

Key words 

Creative cities, creative territories tipologie, creativity, innovation, participation, social 
management. 

 

1. Introdução 

Nos últimos anos a noção de desenvolvimento local tem passado por um novo marco 
norteador, notavelmente nas ações implementadas pelo Estado a partir de programas e 
políticas públicas, esse novo conceito é ligado a noção de desenvolvimento territorial. 
Inúmeras e crescentes são as ações públicas focalizadas na perspectiva territorial. No 
entanto, pouco conhecimento tem sido sistematizado acerca do que vem a ser um 
território e de quais perspectivas a noção territorial se aproxima, notavelmente, na 
explicação do porque as políticas públicas territoriais ora são eficazes e ora sequer 
conseguem modificar o status quo da comunidade local.  

Diante dessa lacuna conceitual, o presente trabalho intenta, a partir de uma confrontação de 
ideais, ou seja, através de uma exposição reflexiva, instigar o debate acerca da expansão da 
noção de cidades criativas e do conceito de capital social ao que seria denominado de territórios 
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criativos. Parte-se da premissa de que o arranjo institucional-cultural local é fator determinante 
à eficácia dos programas e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local cujo foco se 
concentre na perspectiva territorial. Tal análise pode ser útil como marco norteador a futuras 
pesquisas empíricas, dada a importância e inovação das questões aqui apresentadas.  
  
2. Objetivos 

Este ensaio teórico intentou analisar de que forma as noções de cidades criativas podem ser 
expandidas para as recentes discussões acerca da questão territorial, ou seja, sob quais 
perspectivas a noção de cidades criativas pode ser expandida a contextos macroestruturais. 
Além disso, as discussões perpassam a noção da interferência e influência que o capital social 
local representa nesse cenário.  Parte-se da premissa de que o desenvolvimento local tem sido 
cada vez mais alinhado aos elementos culturais e a criatividade, o que é diretamente 
influenciado pelas redes de relacionamento, participação cívica e comunitária. Neste sentido, a 
noção de território como espaço de reconhecimento das características sociogeográficas 
historicamente construídas tem emergido como um importante elemento de incentivo ao 
crescimento econômico, notavelmente naquelas regiões com baixos níveis industriais, onde a 
concentração de talentos e atividades criativas são mais exigidas. Assim sendo, intenta-se 
expandir a noção de cidades criativas ao contexto territorial, haja vista, que esse conceito tem 
cada vez mais sido objetivo de discussões nas ações públicas contemporâneas.  
 
3. Metodologia 

O presente trabalho constitui-se num ensaio teórico, tendo, portanto, suas bases analíticas 
essencialmente extraídas em trabalhos bibliográficos já elaborados. A pesquisa bibliográfica na 
concepção de Köche (1997) levanta o conhecimento disponível na área, identificando as teorias 
produzidas, para uma posterior reflexão e avaliação de sua contribuição à problemática em 
investigação. Na opinião de Meneghetti (2011, p. 324), “o ensaio (teórico) permite a tentativa 
de compreender o fenômeno para conhecer o objeto (de análise), assim como permite analisar 
o próprio fenômeno para modificar a compreensão do objeto”. Conforme se percebe é pela 
indução teórica que se delimita os futuros caminhos de trabalhos empíricos.  
É principalmente a partir da investigação bibliográfica que se desenvolvem todos tipos de 
pesquisa, ou seja, a pesquisa de cunho bibliográfica seria o condão inicial para a instigação de 
novos processos científicos. Assim, é a partir de uma confrontação de ideias do campo teórico 
que surgem as inquietações aos estudos empíricos. Para isso, este trabalho se encontra dividido 
em três tópicos principais, além da introdução e da conclusão. Inicialmente faz-se uma 
contextualização do que vem a ser o conceito de território e quais seriam seus níveis de análise. 
De segundo momento discorre-se acerca da noção de cidades criativas, seu surgimento e 
conceituação, nesse mesmo momento são elencadas as suas características distintivas. 
Posteriormente apresenta-se os fatores característicos e a influência local da noção de capital 
social. Por fim, como ponto alto da análise teórica, mediante as justificativas analíticas 
anteriores, expõe-se os fatores que justificam o emprego dos fatores característicos das cidades 
criativas à noção dos territórios criativos, e mais ainda, da influência exercida pelo capital social 
nesse contexto.  
 
 
4. Territórios e Cidades Criativas: situando o debate 

 
4.1 O que constitui um território e níveis de territórios 
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As raízes e os comportamentos sociais compartilhados num dado espaço geográfico 
prescindem cada vez mais no contexto das discussões relacionadas ao desenvolvimento 
social e econômico, e a noção de território como entendimento do processo histórico de 
estruturação espacial, cultural e social caminha junto a este cenário.  

Segundo Sepúlveda (2008) um território compreende um constructo social historicamente 
construído, e justamente diante dessa construção temporal, estão presentes em seu 
escopo um tecido social dotado de recursos, modos de vida e uma rede de instituições e 
formas de organização que proporcionam certa coesão social.  

Na visão de Haesbaert (2004) existiriam quatro vertentes para o entendimento de 
território, quais sejam: política, cultural, econômica e naturalista. No contexto político, o 
território estaria relacionado a um espaço delimitado e controlado pelas relações de poder, 
o que é geralmente exercido pelo Estado. Resta destacar que sob este enfoque o Estado 
objetiva organizar o território com determinada finalidade. Quanto a vertente cultural, a 
noção de território estaria relacionada a um produto oriundo da apropriação e valorização 
simbólica de um determinado grupo, precipuamente em relação ao espaço vivido. Diante 
desse sentimento de pertencimento, tal grupo passaria a valorizar o espaço local a partir de 
significados tanto individuais quanto sociais. No tocante a vertente econômica, a noção de 
território existe enquanto dimensão espacial nas relações econômicas, passando a existir 
quando consiste em fonte de recursos e/ou incorporado ao debate entre classes sociais e 
na relação capital/trabalho.    

Por fim, a visão naturalista tem como pressuposto o conceito de território como base do 
entendimento entre as relações relativas à sociedade e a natureza, seja entre o homem e o 
ambiente físico ou da comparação do homem e dos animais para exercerem a 
territorialidade.  

Não menos importante, é a externação realizada por Haesbaert (2004) de que há uma 
perspectiva integradora, sendo que nesse contexto o território é tido como a soma de 
todas as visões (política, econômica, cultural e naturalista), surgido, portanto, de forma 
articulada, conectada e integrada a outros territórios.   

Diante dessas conceituações, Schneider e Tartaruga (2004, p.106) ressaltam ainda que, “o 
território pode assumir as mais diversas escalas, formas e manifestações, desde pequenos 
territórios – um bairro em uma cidade ou uma vila rural – até um território-rede de uma 
multinacional que possui suas ramificações em vários países”. Corroborando com tais 
afirmações Dowbor (2012) afirma que atualmente fala-se em territórios: 

Há atividades que se desenvolvem no espaço planetário, como a 
especulação financeira, a especulação com commodities, a 
comunicação, e produtos globais, como o carro, o computador e 
outros. Mas, ao mesmo tempo, se reforça o chamado espaço local, 
que é onde as pessoas podem se conhecer, se reunir, colaborar. Esse 
último território é o da cidade, com o seu entorno rural. Cada vez 
mais esses espaços estão adquirindo identidade, buscando a 
qualidade de vida, políticas integradas. Não significa isolamento, pois 
o local, com as novas tecnologias, pode ser intensamente articulado 
com outros níveis de divisão territorial. 

Como consequência, pode-se afirmar que o contexto urbano e suas regiões rurais cada vez 
mais com suas interações podem consolidar um único território, na medida em que 
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adquirem uma identidade própria que, inclusive, pode ser intercambiada com outros 
contextos, ou vários territórios na medida da existência de distintas identidades nesse 
contexto. Esse processo sinérgico da criação de uma identidade local, que é compartilhada 
pelos membros, acaba por configurar a existência de uma rede de conexões marcada pela 
confiança, solidariedade e reciprocidade. Tal configuração é produtiva tanto no sentido 
econômico quanto social.  

4.2 O advento da economia criativa nas cidades e as dimensões constitutivas das 
cidades criativas 

Essa base local onde as características são compartilhas e que gera, como anteriormente 
mencionado, benefícios sociais e econômicos. Notavelmente ligada às tendências 
econômicas relacionadas à valorização dos aspectos culturais que determinadas regiões 
possuem faz surgir o conceito de economia criativa.  

A economia criativa trata dos bens e serviços baseados em textos, 
símbolos e imagens e refere-se ao conjunto distinto de atividades 
assentadas na criatividade, no talento ou na habilidade individual, 
cujos produtos incorporam propriedade intelectual e abarcam do 
artesanato tradicional às complexas cadeias produtivas das indústrias 
culturais (MIGUEZ, 2007, p. 96:7).  

Destarte, a noção de economia criativa contempla, portanto, os traços culturais 
compartilhados pela sociedade em determinado espaço geográfico, haja vista, por 
exemplo, o caso do artesanato com capim dourado do Jalapão/TO, da pedra sabão da 
cidade histórica de Ouro Preto/MG, a indústria de filmes indianos . Contudo, a ideia de 
economia criativa vai além da simples questão comercial, ela incorpora tudo o que diz 
respeito a atividades criativas, inclusive, e principalmente, àquelas relacionadas ao 
desenvolvimento mediante a participação, a externação da identidade local, da memória e 
do processo criativo voltado à resolução dos problemas da comunidade (YÚDICE, 2007).  

Landry e Bianchini (1995) defendem a ideia do processo criativo estar relacionado a 
cidades.  

Historicamente, a criatividade tem sido a alma das cidades. Cidades 
necessitam ser criativas para trabalhar com mercados, comércios e 
centros de produção, com a sua massa crítica de empresários, artistas, 
intelectuais, estudantes, administradores, etc. Elas têm sido quase 
sempre os lugares onde raças e culturas se misturam e onde essa 
interação cria novas ideias, artefatos e instituições. Sendo também o 
lugar que permite as pessoas o espaço adequado para viver suas 
ideias, necessidades, aspirações, sonhos, projetos, conflitos, 
memórias, paixões, obsessões e medos (LANDRY e BIANCHINI, 1995, 
p. 17). 

Nesse aspecto, segundo Reis e Urani (2011) uma cidade criativa pode se manifestar em 
diferentes escalas, haja vista, que sua essência é formada nas pessoas que a compõem. 
Além disso, as cidades criativas teriam em comum três elementos principais, quais sejam: 
inovações, conexões e cultura. De forma esquemática as características de uma cidade 
criativa poderiam ser visualizadas na Figura 1.  
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Figura 1 – Representação esquemática das dimensões formadores de cidades criativas 
Fonte: elaboração própria a partir das definições de Reis e Urani , 2011.  
 

No tocante a dimensão inovação, esta abarcaria as ações empreendidas na solução de 
possíveis problemas ou mesmo na antecipação destes. As conexões estariam presentes nos 
mais variados contextos e aspectos, desde a perspectiva histórica - ligando o passado ao 
futuro, a questão geográfica - bairros, ruas e vilas, na governança, com a tríade – governo, 
setor privado e sociedade, na diversidade e por fim no contexto global/local. Como se 
percebe todas as noções relativas às dimensões que caracterizam as cidades criativas 
remetem a aspectos inerentes a identidade dessas regiões. Diante disso, um conceito que 
seria passível de agrupar todas as dimensões de cidades criativas numa só definição seria a 
noção de  capital social. A conceituação e emprego do termo tem se expandido 
rapidamente nos últimos anos, justamente por tentar explicar as instituições, relações, 
valores e atitudes compartilhados por determinada sociedade. 

 

5. A identidade local como reflexo do capital social  

Segundo Lima (2001) a noção de capital social tem sido recorrentemente utilizada como 
meio de explicar a relevância das questões relativas às conexões sociais e as formas de 
sociabilidade as quais os interesses pessoais e coletivos se imbricam em determinadas 
localidades. 

É desse contexto que se percebe os fatores específicos da intervenção do espaço local no 
comportamento e na forma de vida das pessoas.  

Mais importante que vantagens competitivas dadas por atributos 
naturais, de localização ou setoriais é o fenômeno da proximidade 
social que permite uma forma de coordenação entre os atores capaz 
de valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, portanto, de 
convertê-lo em base para empreendimentos inovadores. Esta 
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proximidade supõe relações sociais diretas entre os atores 
(ABROMOVAY, 2000, p. 2).  

Essas relações sociais compostas pelas redes e conexões de confiança entre os moradores 
de determinada localidade perfazem o chamado capital social local. O capital social cria um 
ambiente institucional que proporciona a comunidade local, ou ao território, as condições 
necessárias que facilita e melhora a eficiência da sociedade (SANTOS, 2003).  

Quando se leva em consideração que um determinado território é resultante de um 
construto social, fruto de um longo processo que paulatinamente enraíza-se em 
determinado espaço geográfico e acaba por criar um compartilhamento de uma identidade 
cultural, ou modo de vida, há uma clara associação com a noção de capital social. Isso ficar 
bastante evidente na definição empregada por Woolcock (1998) em que se referencia o 
conceito como as normas e redes que facilitam a ação coletiva em determinadas 
localidades. Percebe-se, portanto, que o capital social seria como que o elo de ligação entre 
a identidade social criada em um determinado espaço territorial. Além disso, o capital 
social atuaria como inibidor de comportamentos oportunistas e transgressões às normas 
sociais. 

Como já dito anteriormente, a noção territorial pode assumir distintas escalas, pode atuar 
tanto no nível de bairros até no contexto de nações inteiras. Daí decorre que quanto maior 
e mais densas forem as relações de comprometimento e de identidade compartilhadas, 
aliada ao maior número possível de pessoas que participem desse contexto social, maior 
será o volume de capital social existente (PUTNAM, 2006). Dessa forma, o capital social 
poderia ser o elo de ligação e representação daqueles elementos aos quais Reis e Urani 
(2011) denominaram de dimensões das cidades criativas – cultura, inovações e conexões. 
Logo, a representação da formação das cidades criativas teria uma nova configuração 
esquemática, conforme evidencia a Figura 2.  
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Figura 2 – O Capital Social como elemento aglutinador das dimensões formadoras das 
cidades criativas 
Fonte: elaboração própria, 2013.  
  

Se a noção territorial está estreitamente relacionada ao capital social, e, conforme acima 
mencionado, o capital social é o elemento que pode concentrar as dimensões 
caracterizadoras da noção de cidades criativas, pode-se, ampliar a compreensão do 
processo de constituição e definição de cidades criativas para territórios criativos. Uma vez 
que a noção de território está intimamente ligado aos preceitos relativos a noção de capital 
social, haja vista que ele atua como a base institucional (confiabilidade, redes, conexões, 
etc.) garantidora das características compartilhadas no contexto territorial. Assim, somente 
a partir da tipificação das ações tomadas como habituais pelos atores locais é que se 
emergirá a construção social local, base de sustentação do contexto territorial. 

6. Territórios Criativos: níveis e dimensões constitutivas 

Diante da constatação de que um território pode assumir as mais diversas escalas, aliado ao 
fato de ser um tecido social com certo nível de coesão. O que propõem-se nesta incursão 
teórica é que pode haver uma compreensão mais ampla do processo de cidades criativas a 
partir da conceituação de territórios criativos, somando-se a isso o fato de que o conceito 
de capital social abarcaria todas as dimensões caracterizadoras desse espaço, conforme 
evidencia a Figura 3.  
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Figura 3 – Níveis de territórios e as diferentes manifestações de capital social 
Fonte: elaboração própria, 2013.  
 

A Figura 3 exemplifica a existência de três níveis principais de territórios, o que não quer 
dizer que não existam outros. Desse modo, em cada um dos níveis (micro, meso e macro) 
haveria diferentes manifestações de capital social. Com referência as diferentes 
manifestações de capital social, Franke (2005) elucidando a concepção do conceito adotada 
pela Organization of Economic Co-operation and Development-OCDE ,afirma que o capital 
social pode se manifestar de diferentes maneiras dependendo do contexto em que se 
encontra - local, regional e nacional. De toda sorte, as dimensões constituidoras desses 
territórios criativos não seriam afetadas, apenas passariam a figurar de maneiras distintas. 
No contexto microlocal o capital social atuaria e seria criado a partir das relações mais 
próximas de convivência, tais como as relações de vizinhança e familiaridade. Nesse 
sentido, o processo criativo em territórios microlocais estaria fortemente ligado às 
conexões, a cultura e ao processo de inovação partilhado entre vizinhos e familiares. A esse 
respeito, Grootaert e Bastelaer (2001) vão afirmar que nas localidades onde há uma forte 
interação entre vizinhos tende-se a emergir laços sociais com fortes tendências à promoção 
de recursos. De maneira elucidativa, pode-se citar o caso do SoHo em Nova Iorque. O SoHo 
é um bairro localizado na ilha de Manhattan conhecido pela existência de galerias de arte, 
lojas de roupas da moda nacional e internacional cujo reconhecimento leva àquela 
localidade compradores de diversas partes dos Estados Unidos e do mundo.   
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No nível meso, os territórios criativos estariam compreendidos no conjunto de bairros que 
formariam as mesorregiões dentro de cidades – Zona Sul, Noroeste, etc. – e também nos 
zoneamentos urbano/rural no âmbito municipal. Nesse contexto estariam as redes 
geograficamente distribuídas que atuariam na produção de recursos, tais como as 
informações e o suporte aos membros nela localizados. Como exemplo, no ano de 2011 a 
SPTuris – autarquia da Prefeitura Municipal de São Paulo – lançou uma campanha na qual 
atribui o título de cidade criativa ao município de São Paulo, principalmente por abrigar 
bairros tradicionais e megaeventos como a Virada Cultural e o São Paulo Fashion Week. 
Além disso, a economia criativa naquela cidade é responsável por movimentar cerca de 40 
bilhões de reais por ano (SÃO PAULO TURISMO, 2012).  

No contexto macro, haveria uma generalização das características intrínsecas do processo 
criativo. Assim, o capital social tenderia a favorecer o processo criativo em áreas 
metropolitanas, nos estados da federação e mesmo em países. Isso aconteceria a partir da 
existência de redes de engajamento cívico fomentadas por robustas normas de 
reciprocidade generalizada que encorajaria a emergência da confiança social facilitando a 
coordenação e a comunicação (PUTNAM, 2006). Como exemplo de país criativo, o Relatório 
de Economia Criativa 2010 das Nações Unidades aponta que a China é o principal país 
exportador de bens criativos2, respondendo por aproxidamente 20,8% da quota de 
mercado no ano de 2008 (UNCTAD, 2010).  

7. Conclusões  

A partir de uma realidade pouco teorizada, este estudo analítico intenta propiciar uma 
contribuição teórica à produção de conhecimento sobre dois campos que vem ganhando 
cada vez mais espaço nas discussões relativas ao processo de desenvolvimento, a questão 
da criatividade como campo gerador de valor econômico e social, e a questão dos 
territórios, compreendido como aqueles espaços que representam uma identidade 
compartilhada. O ensaio apresenta uma contribuição conceitual e metodológica para uma 
nova compreensão das dimensões constitutivas de espaços criativos, na qual expande as 
categorias das cidades criativas ao conceito territorial, inclusive abarcando distintas 
unidades de análise, de uma rua a um país ou conjunto de países. Essas dimensões de 
territórios criativos poderiam ser representadas pela conceituação de capital social. De 
toda sorte, o capital social seria o principal elemento formador de territórios criativos, e 
sua manifestação diferiria de acordo com o nível territorial analisado.  

Essa nova concepção poderia ser útil à elaboração e análise de projetos e planejamentos de 
novos territórios cujo interesse principal esteja pautado pelo desenvolvimento a partir da 
criatividade, parafraseando Celso Furtado.  

 Por fim, vale destacar que esta proposição não é única e nem conclusiva, mas um ponto 
de partida para futuros estudos no campo, sendo passível, portanto, de novos avanços e 
contestações à produção de conhecimento no contexto da economia criativa.  
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Resumo 

Recentemente, o Brasil consolidou-se como a 7ª economia mundial no ranking das maiores 
economias do mundo em 2012. Parte desse crescimento é explicado especialmente pelo 
crescimento do mercado interno, com perspectiva de um longo período de desenvolvimento. 
Concomitantemente a esse processo macroeconômico de crescimento, o município de Hortolândia 
(SP) experimentou, num curto espaço de tempo, um dinamismo econômico significativo, com 
avanços importantes para a conquista de qualidade de vida dos trabalhadores do município. Este 
artigo aborda as políticas públicas de desenvolvimento econômico implantadas na cidade de 
Hortolândia (SP), como o Programa Municipal de Incentivo Empresarial de Hortolândia (PROEMPH) 
de estímulo à instalação de empresas de grande, médio e pequeno porte na cidade. Essas políticas 
desenvolvimentistas transformaram o cenário de estagnação econômica que Hortolândia se 
encontrava em uma cidade com diversificados setores de atividades econômicas, capaz de 
introduzir um exercito de trabalhadores excluídos no mercado de trabalho em ascensão, 
impactando diretamente na geração de trabalho e renda, além de contribuir de forma significativa 
para o aumento da receita municipal, possibilitando ao poder público investir em áreas prioritárias 
como saúde, educação e obras de infra-estrutura. 
Atualmente, o município encontra-se em outro estágio de desenvolvimento econômico, com 
ênfase no setor de comércio, serviços e turismo relacionado à Ciência e Tecnologia, o que permite 
ao município um momento de ampliação dos salários e, consequente, incentivo à capacitação do 
trabalhador para conseguir inserir-se nesse novo cenário. 
Palavras-chave: Desenvolvimento, indústria, comércio, serviços, turismo. 
 
Abstract 
Recently, Brazil has established itself as the world economy 7th among the largest economies in the 
world in 2012. Part of this growth is explained especially by the growth of the national market, with 
prospect of a long period of development. Concurrent with this process of macroeconomic growth, 

Hortolandia (SP) experienced a significant economic dynamism in a short time, with important 
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advances for achieving quality of life of our county workers. This article discusses the public policy 

of economic development based in the city of Hortolandia (SP), as the Municipal Incentive Program 

of Hortolandia (PROEMPH) to encourage the installation of large, medium and small companies. 
These developmental policies transformed the scenario of economic stagnation that Hortolandia 
was in a city with diverse sectors of economic activity, able to introduce an army of workers 
excluded from the labor market on the rise, impacting directly on the generation of employment 
and income, as well as contributing significantly to the increase of municipal revenue, enabling the 
municipal government to invest in priority areas like health, education and infrastructure works. 
Currently, the county is in another stage of economic development, with emphasis in the trading 
industry, services and tourism related to Science and Technology, which allows the municipality a 
time of expansion of wages and, consequently, encourage worker training able to insert itself in this 
new scenario. 
Key words: Development, industry, trade, services, tourism.  
 

Introdução 

A cidade de Hortolândia (SP), fundada em 19 de maio de 1991, com aproximadamente 200 

mil habitantes atualmente, ampara pessoas de todos os estados da Federação por ser configurada 

como uma cidade nova e em acelerado crescimento econômico, com capacidade de oferecer 

muitas oportunidades de trabalho. Com uma área de 62.503 km² e extremamente bem localizada 

no centro da região metropolitana de Campinas, participa efetivamente do processo de expansão 

industrial, a partir de um processo vigoroso de interiorização da indústria paulista e de 

compreensão do processo de esgotamento da indústria na região metropolitana de São Paulo. 

Esse processo de urbanização e industrialização acelerado provocou mudanças na vida dos 

munícipes, acarretando desequilíbrios de natureza socioambientais e grande deficiência de serviços 

básicos. 

Dessa forma, Hortolândia passou a ter problemas típicos das grandes cidades, tais como a 

proliferação do lixo, resíduos da construção civil e impactos sob o sistema viário para escoamento 

da produção e mobilidade urbana. 

Para se adequar ao problema provocado pelo crescimento industrial e urbano, o município 

estabeleceu mudanças, criando a usina de reciclagem, biodiesel e a participação efetiva da 

Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo na cidade, de forma a criar um plano 

unificado, compreensivo e integrado, relacionando as vantagens estratégicas com os desafios do 

meio envolvente. 

A administração municipal, a partir de uma política de desenvolvimento levada adiante pela 

Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, estabelece oportunidades de políticas de 

subsidio arrojada, conforme disciplinado pelo Programa Municipal de Incentivo Empresarial de 

Hortolândia – PROEMPH. 
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O modelo econômico criado pela atual administração incentiva a entrada de novas 

empresas, instalação de novas indústrias, assim como a realocação ou ampliação das já existentes 

no município. 

As políticas econômicas desenvolvimentistas de atração de novas plantas industriais e 

empresas de médio e grande porte, atraíram para o município empresas de destaque internacional 

como, por exemplo, Amsted Maxion, Arcelormittal Gonvarri, Auster, Belgo, Bombardier, CAF Brasil, 

Dell Computadores, Dow Corning, E.G Participações, EMS, GKN, IBM, Lanmar, Magnetti Marelli, 

Sanmina, Wickbold, ZTE, entre várias outras, proporcionando ao município um cenário diversificado 

de atividades econômicas e influenciando diretamente o aumento da receita municipal, 

consolidando o município como uma referencia de cidade industrial e afastando de vez a condição 

de cidade dormitório de Campinas. 

  

Objetivos 

Este artigo tem como objetivo debater as potencialidades do município de Hortolândia (SP), 

de forma a contribuir com os municípios na reflexão sobre auto-conhecimento, visualizando  quais 

são seus pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e as oportunidades para o seu desenvolvimento. 

Para tanto, vamos analisar os dados econômicos, sociais e culturais do município, constituindo-se 

numa riquíssima fonte para análises com descrições e dados, abrangendo todos os setores e 

ilustrado com gráficos e figuras para visualização, com o intuito de compartilhar dados e 

informações, apontando as potencialidades do município; visa também oferecer subsídios para as 

pesquisas escolares; mostrar os índices de qualidade de vida do município; além de dar uma visão 

retrospectiva da história e do desenvolvimento das ações implantadas no âmbito de políticas 

públicas. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi elaborado a partir da análise de dados pautada em fontes primárias, 

disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Hortolândia, e secundárias, coletadas junto aos 

órgãos responsáveis em diversos setores, bem como de instituições como Ministério do Trabalho, 

Fundação IBGE, CAGED e demais organizações que possam fornecer informações de interesse 

sobre o município. 
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1. Formação Socioeconômica do Município 

1.1 Informações Demográficas 

Conhecer a população de um município, suas tendências de crescimento e sua composição 

por idade, são pressupostos fundamentais para conhecer um território. Não somente esses dados 

subsidiam uma aplicação mais eficiente dos recursos em políticas públicas (nas áreas de saúde, 

educação e previdência, entre outras), como ajudam a  

entender a dinâmica econômica de um lugar e as oportunidades que se colocam para a mão de 

obra. 

A informação sobre as pessoas em uma comunidade fornece as bases para a compreensão 

do seu perfil demográfico, suas necessidades sociais e as suas tendências atuais e futuras. 

Hortolândia, no inicio de 2005, devido as altas taxas de desemprego e baixa capacitação do 

nosso trabalhador, foi fundamental a implantação de uma sólida política de geração de trabalho e 

renda para arregimentar o exercito de desempregados, na perspectiva de tornar favorável o 

mercado de trabalho aos munícipes, concomitantemente com o estabelecimento de uma política 

industrial arrojada para atração de novas empresas. Sobre este tema da inserção do trabalhador 

despreparado no mercado de trabalho, Pochmann (2012) aponta que: 

“Mesmo com o contido nível educacional e a limitada experiência profissional, as novas ocupações 

de serviços, absorvedoras de enormes massas humanas resgatadas da condição de pobreza, 

permitem inegável ascensão social, embora ainda distante de qualquer configuração que não a da 

classe trabalhadora”. (Pochmann, M. 2012, p. 10). 

Para tentar sanar esse problema, buscou-se também a atração de parceiros importantes 

como Fiesp, Ciesp, Sebrae, Senac, Sesi, CPFL, Associações, Faculdades e entidades não 

governamentais. Essas ações foram um ingrediente que tornou possível agregar ao mercado de 

trabalho este exército de trabalhadores excluídos, aumentando o consumo, proporcionando o 

crescimento e fazendo a engrenagem da economia funcionar estabelecendo novos patamares. 

Atualmente podemos apontar que o planejamento estratégico municipal associado ao 

crescimento equilibrado de todas as regiões do país, engessaram o crescimento demográfico que 

promovia desequilíbrios regionais, melhorando significativamente os indicadores socioeconômicos 

do município, conforme podemos observar na Tabela 1. Indicadores sociais, como segue: 
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Tabela 1: Indicadores sociais - Fonte: Censo 2010 

INDICADORES MASCULINO FEMININO TOTAL 

População Residente 97.439 95.253 192.692 

Taxa de Analfabetismo (%) 3.65 3.79 3.72 

Pop. Economicamente Ativa 74.353 73.092 147.445 

PEA Desocupada 1.770 1.730 3.500 

PEA Ocupada 72.793 71.152 143.945 

População entre 15 anos a 24 
anos 

16.328 17.424 33.752 

IDHM - - 0,79 

 

 

1.2 Informações econômicas 

Todo município possui suas fontes de riqueza, geradoras de renda e emprego. O PIB 

municipal, por exemplo, representa a soma de todas as riquezas geradas pelo município em um 

determinado ano. 

O PIB de Hortolândia passou de 1,84 bilhão para 7 bilhões de 2004 a 2012, mostrando um 

crescimento de 380,4% em relação a 2004, conforme podemos observar na Figura 1: PIB de 

Hortolândia, como segue: 
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Figura 1: PIB de Hortolândia - Fontes: * IBGE; **Prefeitura de Hortolândia (2013) 

 

Esse aumento extremamente significativo do PIB foi resultado das políticas econômicas 

adotadas nos últimos anos, principalmente políticas desenvolvimentistas como o Programa 

Municipal de Incentivo Empresarial de Hortolândia (PROEMPH), como resultado tivemos a 

entrada de mais de 500 indústrias que geraram mais de 20.000 empregos, consolidando o 

município como pólo industrial de destaque na RMC. 

A entrada de grandes empresas permitiu a ampliação da receita municipal, pois 

influenciam diretamente na capacidade de arrecadação do município, refletindo num aumento 

sob o Repasse de impostos como ICMS e ISSQN para o município. Para vislumbrarmos o 

tamanho do impacto causado pelo PROEMPH, convém observarmos a Figura 2: Evolução do 

ICMS – Índice de Participação do Município – Valor Adicionado, e a Figura 3: Evolução da 

Receita Total – Corrente Líquida – Tributária e Transferências, conforme segue: 
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Figura 2: Evolução do ICMS – Índice de Participação do Município – Valor Adicionado - Fonte: 
Prefeitura de Hortolândia (2013) 
 

 

 
Figura 3: Evolução da Receita Total – Corrente Líquida – Tributária e Transferências Correntes - 
Fonte: Prefeitura de Hortolândia (2013) 
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Essa evolução da receita municipal, fruto do crescimento econômico, promoveu um 

aumento do investimento público direto em: 

 Infra estrutura 

 Saúde 

 Educação 

 Cultura e Lazer 

Assim como resultou também em: 

 Aumento do consumo das famílias 

 IDH – Variação favorável e desenvolvimento humano saudável 

 Elevação da renda média de R$870,00 para R$ 3.087,89*, demonstra a importância da 

expansão industrial, comercial e de serviços. 

 Não temos mais o desemprego estrutural, a taxa de desemprego hoje é de apenas 2%. 

 As pequenas, micro e as médias empresas são responsáveis por 71% dos postos de 

trabalho. 

 Redução drástica da participação dos trabalhadores da administração pública em relação a 

população economicamente ativa. Em dezembro de 2004, a administração pública 

interferia diretamente na PEA ocupada, onde representava 18,5% dos trabalhadores na 

ativa. Em dezembro de 2012, a administração pública representa apenas 3,18% da 

população economicamente ativa. 

 O aumento do número de empresas indica um aumento do número de empregos diretos e 

indiretos. Segundo CAGED, mais de 20.000 empregos gerados entre janeiro de 2005 a 

dezembro de 2012. 

 

1.3  Expansão do Comércio 

Com o estabelecimento do pleno emprego no município, crescimento da renda e ampliação 

da massa salarial, as unidades de comércio e serviços foram aumentadas em mais de 1.300 

unidades, gerando assim mais emprego, mais renda e crescendo ainda mais a massa salarial. 
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Dessa forma, o consumo das famílias passou a acontecer na própria cidade, afastando de 

vez uma das nossas fragilidades, a de cidade dormitório, e invertendo o movimento pendular da 

força de trabalho. 

Esse momento promove, além do aumento da renda e geração de emprego, uma forte 

urbanização e crescimento do comércio e serviços. Sobre esse assunto: 

"Em grande medida, o melhor desempenho nos indicadores de mobilidade social encontram- se 

fortemente associado ao conjunto de transformações na economia e nas políticas públicas." 

(Pochmann, 2010, p. 642). 

Para melhor compreensão desse momento, convém observamos na Tabela 2: Número de 

Empregos Formais, na Tabela 3: Distribuição do número de estabelecimentos por setor de atividade 

econômica e na Figura 4: Taxa de Desemprego, conforme segue: 

 

Tabela 2: Número de Empregos Formais - Fonte: CAGED – MTE (Abril de 2013) 

Indicadores Total 

Extrativista Mineral  0 

Indústria de Transformação  16.949 

Serviços Indústrias e utilidade Pública  498 

Construção Civil  1.793 

Comércio  6.823 

Serviços  14.799 

Administração Pública  219 

Agropecuária 32 

Total das Atividades 41.113 
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Tabela 3: Distribuição do número de estabelecimentos por setor de atividade econômica. Fonte: 

CAGED – MTE (Abril de 2013) 

 

Indústrias 509 

Comércios 2.881 

Serviços 3.105 

Construção Civil 434 

Outros 56 

Total 6.985 

 

 

Figura 4: Taxa de Desemprego - Fonte: Prefeitura de Hortolândia (2012) 
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Tabela 4: Rendimento médio dos salários por setor de atividades econômicas – Fonte: SEADE 

 

SETOR MUNICÍPIO RMC ESTADO 

INDÚSTRIA R$ 3.901,87 R$ 2.809,11 R$ 2.548,90 

COMERCIO R$ 1.338,49 R$ 1.527,55 R$ 1.590,37 

SERVIÇOS  R$ 3.119,14 R$ 2.267,99 R$ 2.309,60 

CONSTRUÇÃO CIVIL R$ 1.208,90 R$ 1.933,97 R$ 1.903,48 

MÉDIA TOTAL R$ 3.087,89 R$ 2.239,78 R$ 2.107,16 

 

1.4  Expansão Imobiliária 

Ligadas com o processo de desenvolvimento econômico, as políticas habitacionais dos 

últimos anos estimularam o setor privado e público à construção de unidades habitacionais para 

garantir a demanda criada em função da forte ampliação da força de trabalho. 

Desde 2007, a Prefeitura criou o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social que 

direciona as políticas habitacionais de Hortolândia. Este plano prevê intervenções habitacionais 

integradas ao plano diretor de Hortolândia e em conexão com outras secretarias do governo, a 

exemplos de saúde, educação e meio ambiente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas conforme a necessidade delas. 

Hortolândia tornou-se referência para o Ministério das Cidades devido a elaboração e 

implantação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Além da metodologia utilizada, o 

governo federal destaca a participação da população hortolandense como diferencial na 

construção do plano, que é modelo para outras cidades do País. 

A eficácia do plano é comprovada na prática. Desde 2005, a administração Prefeitura 

construiu e entregou quase 1.400 unidades habitacionais, destinadas a famílias de áreas de risco, 

seiscentos apartamentos estão em construção no Jardim Novo Ângulo, por meio do programa 

Minha Casa Minha Vida. Até o final de 2012,  a administração viabilizou a construção de mais 4.770 

unidades habitacionais, totalizando mais de 6.000 casas para as pessoas inscritas no cadastro social. 

 

1.5 Promover o Município 

A promoção do município significa mostrar o que tem de potencial, de atrativo e de 

vantagens comparativas e competitivas, além de realçar a identidade do povo e sua cultura. 
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A imagem, os produtos e serviços da economia municipal, são componentes que 

apresentam vantagens para o turismo, as atividades e setores que devem ser beneficiados com 

novos investimentos de empreendedores externos, além de outras definições estratégicas. 

Partindo desse principio, a partir de 2011 a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços 

assumiu o compromisso de atrair o turismo para o município, passando a se denominar Secretaria 

de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo. Já que se trata de uma cidade com forte vocação 

industrial, nada mais obvio que o setor de turismo buscasse contemplar essa vocação, dando 

ênfase ao turismo voltado a área de Ciência e Tecnologia. 

Para isso, no inicio de 2009, Hortolândia fez uma parceria com o CT2 através do SEBRAE. 

Fundado em 2006, o órgão trabalha para unificar os municípios na fomentação do turismo de 

negócios em conjunto com atrativos históricos, culturais, ambientais, da ciência e tecnologia. O CT2 

é composto por 11 municípios da Região Metropolitana de Campinas, a saber: Hortolândia, 

Americana, Campinas, Indaiatuba, Jaguariúna, Limeira, Nova Odessa, Pedreira, Piracicaba, Santa 

Bárbara d´Oeste e Sumaré. 

 

Conclusão 

Em conformidade com a análise dos dados apresentados no escopo de desenvolvimento 

econômico do município, podemos identificar o crescimento econômico e social que Hortolândia 

experimentou nos últimos anos. Num primeiro momento foi de extrema importância políticas de 

combate ao desemprego aliada a uma forte política de desenvolvimento econômico. Para isso, foi 

implantada pela administração municipal uma sólida política de geração de trabalho e renda, 

buscando a entrada de empresas de grande porte no município, com o intuito de introduzir um 

exercito de trabalhadores excluídos no mercado de trabalho em ascensão, além de contribuir de 

forma extremamente significativa para o aumento da receita municipal. 

Esse primeiro momento possibilitou um segundo momento de crescimento, caracterizado 

pela expansão do setor de comércio e serviços, permitindo a ampliação dos salários e da 

capacitação do trabalhador, consolidando de vez a condição socioeconômica de Hortolândia como 

uma cidade de grandes empresas, com um setor de turismo voltado a ciência e tecnologia, e não 

mais como cidade dormitório de Campinas. 

Diante dos dados, o desafio atual é o de complementar políticas públicas compatíveis com 

o atual estágio de desenvolvimento econômico do município de Hortolândia. Políticas estas que 

poderão ser desenvolvidas pela Secretaria de Indústria Comércio, Serviços e Turismo trabalhando 

em conjunto com as outras secretarias, iniciativa privada, conselhos municipais (de 

desenvolvimento, cultural, idoso, etc.), associações estudantis e de bairros. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a experiência da Companhia de Engenharia de Tráfego de São 
Paulo na criação e inserção de objetos de aprendizagem digital nas atividades de 
educação para o trânsito, presenciais e a distância. A experiência mostrou-se tão positiva 
que foram abertos novos canais de apresentação deste material, além dos cursos 
formais, com o objetivo de atender um maior número de munícipes com informações 
sobre segurança no trânsito. Estes objetos de aprendizagem, em formato de curtas 
animados em Flash, foram inseridos no Youtube e no canal interno de 400 ônibus da 
cidade de São Paulo, por meio da Bus TV. 

Palavras chave 

Objeto de aprendizagem, Educação a distância, Educação para o trânsito, Cidadania, 
Animação, Espaços Públicos.  

Abstract 

This article presents the experience of the Companhia de Engenharia de Tráfego of São 
Paulo in the creation and integration of digital learning objects in classroom activities for 
traffic education and e-learning. The experience was so positive that have opened new 
channels of presenting this material, in addition to formal courses, in order to serve a 
greater number of residents with information about traffic safety. These learning objects 
- in the form of short animated Flash – were uploaded on Youtube and were inserted 
into the internal channel of 400 bus from the city of São Paulo, through the Bus TV. 

mailto:finagk@yahoo.com.br
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Introdução 

A educação para o trânsito, com vistas à formação de cidadãos mais consciente com 
relação as suas ações e consequências na interação diária nos espaços públicos de 
circulação, tanto no contexto da segurança individual como para o coletivo urbano, 
tornou-se uma realidade na cidade de São Paulo, ainda na década de 70, com a criação 
da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET e, na década de 80, com a inauguração do 
Centro de Treinamento e Educação de Trânsito, pertencente a Cia. 

Os investimentos da CET em educação para o trânsito até 2009 eram exclusivamente 
para a educação presencial. A partir de 2010, a empresa passou a investir em educação a 
distância, com vistas a disseminar conhecimento para um maior contingente 
populacional, impossibilitado de participar de atividades presenciais.  

A incorporação da modalidade a distância trouxe benefícios não apenas relacionados 
diretamente a execução dos cursos, mas uma nova visão sobre as potencialidades da 
educação para o trânsito utilizando recursos virtuais. 

O presente artigo expõe a experiência da Companhia de Engenharia de Tráfego na 
criação e o uso de objetos de aprendizagem virtual voltados à segurança no trânsito. 

Objetivos 

- Apresentação do processo de criação de objetos de aprendizagem virtual voltados à 
educação para o trânsito 

- Expor os resultados alcançados com relação à divulgação e difusão em outros canais de 
comunicação com a população, além dos cursos e atividades estruturadas em ambientes 
virtuais e presenciais de aprendizagem. 

Metodologia 

Foram consultados documentos internos à Companhia sobre as atividades realizadas e o 
histórico de implantação das atividades em ambientes virtuais de aprendizagem. Foram 
realizadas duas pesquisas por meio da aplicação de questionário. Em uma delas o 
objetivo era levantar a opinião dos discentes sobre o uso dos objetos de aprendizagem 
virtual com a qual tiveram contato durante os cursos a distância e presenciais. A segunda 
pesquisa com questionário fez a sondagem de opinião com usuários de ônibus que 
tiveram contato com este material, quando veiculado na Bus TV. 

1. A Companhia de Engenharia de Tráfego e a educação para o trânsito 

A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, responsável pela gestão do trânsito na 
cidade de São Paulo, procura por meio de suas ações em fiscalização, engenharia e 
educação, equacionar soluções para a circulação segura e cidadã no município. Contudo, 
parte desta solução está na adoção de atitudes e posturas dos cidadãos moradores e 
usuários de serviços desta cidade. Por isso é essencial que informações e conceitos sobre 
cidadania e segurança circulem por toda a população, papel este desempenhado pela 
educação para o trânsito.   
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Criado em 1980, o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET) teve como 
premissa tornar-se espaço físico oficial da CET, onde estariam sediadas as ações de 
educação para o trânsito. Desde sua criação até os dias atuais, o Centro mantém uma 
postura dinâmica e inovadora, reconhecida em todo o país, com relação a sua atuação 
no contexto da educação para o trânsito, incorporando novas metodologias de trabalho 
e buscando atingir os diferentes segmentos da população.  

Atualmente, o setor de educação de trânsito da CET é composto por quatro 
departamentos subordinados diretamente à Gerência de Educação, dentre eles o 
Departamento de Educação a Distância. Cada um dos departamentos dedica-se a um 
público alvo, atividades e atribuições específicas, todas estas voltadas à construção de 
um trânsito cidadão, por meio de ações educativas. Esta estrutura, iniciada em 2009, 
contempla a preocupação contundente em aliar a educação e segurança de trânsito, com 
a criação da Diretoria de Planejamento e Educação e da Superintendência de Educação. 
São atendidos mais de 40 mil munícipes por ano, em diversos programas de educação 
não formal, sendo estes crianças e jovens, motociclistas, grupos de terceira idade, 
professores da rede escolar, entre outros, nos mais diversos espaços, além do CETET, 
praças, escolas, empresas, entre outros.  

Se a melhoria nas condições ambientais de segurança e saúde - a convivência e 
circulação na cidade de São Paulo - depende de ações de gerenciamento de trânsito e 
transporte, de igual modo, ela depende da educação disponibilizada em espaço formal e 
não formal, principalmente quando envolve o interesse de professores, indivíduos 
formadores e onde existem indivíduos em formação.  

Desta forma, com vistas ao atendimento de uma população de mais de 11 milhões de 
habitantes e 7 milhões de veículos, distribuídos em uma área superior a 1.500 km², como 
é o caso da cidade de São Paulo, faz-se necessário que a educação para o trânsito 
incorpore metodologias e recursos que permitam sua difusão para todos os segmentos 
da população, independente da localização geográfica, ou quão distante possam estar os 
educandos, fazendo uso, inclusive, das novas tecnologias de informação e comunicação, 
a fim de alcançar as regiões mais distantes.  

2. Objetos de Aprendizagem na educação para o trânsito 

Os avanços vistos nos últimos tempos, com relação à tecnologia de informação e 
comunicação, permitem a aplicação dos mais variados recursos para diferentes fins. O 
uso destas tecnologias para fins educacionais e instrucionais trouxe aspectos bastante 
positivos com relação à interação entre aprendizes e educadores, assim como novas 
possibilidades com relação ao acesso ao conteúdo instrucional e a construção de novos 
recursos, proporcionando uma educação mais atraente e dinâmica. Neste contexto, 
podemos citar a importância dos OA - Objetos de Aprendizagem, no suporte à 
aprendizagem. 

Para Audino e Nascimento (2010), objetos de aprendizagem  

são recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes 
ambientes de aprendizagem, elaborados a partir de uma base 
tecnológica. Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas 
modalidades de ensino: presencial, híbrida ou a distância; diversos 
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campos de atuação: educação formal, corporativa ou informal; e, 
devem reunir várias características, como durabilidade, facilidade para 
atualização, flexibilidade, interoperabilidade, modularidade, 
portabilidade, entre outras. Eles ainda apresentam-se como unidades 
auto consistentes de pequena extensão e fácil manipulação, passíveis 
de combinação com outros objetos educacionais ou qualquer outra 
mídia digital (vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, 
tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, animações, 
infográficos, páginas web) por meio da hiperligação. Além disso, um 
objeto de aprendizagem pode ter usos variados, seu conteúdo pode ser 
alterado ou reagregado, e ainda ter sua interface e seu layout 
modificado para ser adaptado a outros módulos ou cursos. No âmbito 
técnico, eles são estruturas autocontidas em sua grande maioria, mas 
também contidas, que, armazenados em repositórios, estão marcadas 
por identificadores denominados metadados. 

Segundo Wiley (2000), podemos relacionar a ideia de OA com o átomo, que sendo um 
elemento pequeno pode ser combinado e recombinado com outros, formando algo 
maior. Para ele, os objetos de aprendizagem devem ter as seguintes características: 
serem autoexplicativos, modulares, agregáveis, digitais, interoperáveis e reutilizáveis. 

Pimenta & Batista (2004) afirmam que os objetos de aprendizagem constituem em: 

(...) unidades de pequena dimensão, desenhadas e desenvolvidas de 
forma a fomentar a sua reutilização, eventualmente em mais do que 
um curso ou em contextos diferenciados, e passíveis de combinação 
e/ou articulação com outros objetos de aprendizagem de modo a 
formar unidades mais complexas e extensas.  

Uma característica importante dos objetos de aprendizagem é a possibilidade de uso em 
vários e diferentes contextos e ambientes virtuais de aprendizagem. Desta forma, cada 
objeto tem na sua parte visual, aquela que irá interagir com o receptor/aluno, separada 
dos dados instrucionais e de conteúdo. Outra característica muito importante é a 
possibilidade de reusabilidade, criando-se, assim, repositórios, que irão armazenar os 
objetos de forma ordenada, por temas, nível de dificuldade, por autor, por relação com 
outros objetos, ou por grupo etário e segmento de público. Como suporte à 
aprendizagem estes objetos promovem a criatividade utilizando-se de diferentes mídias, 
como jogos, vídeos, simulações, entre outros, reunindo elementos que permitem ao 
aluno/aprendiz maior significado, instigando a combinação de texto, imagem, sons, 
músicas. 

Para Singh (2001), um objeto de aprendizagem é composto de três partes bem definidas. 
Esta divisão estrutura o objeto, diferenciando-o de outras tecnologias aplicadas à 
educação. São elas: 

-  Objetivo: o que se quer ensinar ao aluno e o que este pode aprender a partir do 
objeto de aprendizagem; 

- Conteúdo instrucional ou pedagógico: conteúdo necessário para que o estudante atinja 
seus objetivos; 

- Prática e feedback: registro das interações do aluno com o objeto. 
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Portanto, um OA traz em sua concepção e uso, objetivos que transcendem a simples 
comunicação, mas sua essência é educativa, com vistas à construção e disseminação de 
conhecimento. 

No ano de 2009, a CET iniciou pesquisas para a implantação de cursos a distância com 
vistas ao atendimento dos munícipes da cidade de São Paulo, capacitando-os para a 
prática de um trânsito mais seguro e cidadão. 

Desta forma, em julho de 2010, foi implantado o primeiro curso a distância, que teve 
como público alvo os professores do ensino fundamental II e EJA. A capacitação 
pretendia transformar os professores em agentes multiplicadores, abordando o tema 
trânsito em sua disciplina, em suas escolas de atuação docente. O curso, de caráter livre, 
homologado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, atraiu um número 
grande de professores, superando as expectativas iniciais que eram de atendimento, 
ainda no ano de 2010, de 1.000 docentes para efetivamente 2.400 docentes. Após o 
lançamento deste curso, seguiram-se a inserção de mais sete cursos, ao longo dos anos 
de 2010 e 2011. Entre os anos de 2011 e 2012 foram recebidas mais de 30.000 inscrições 
e certificados mais de 16.000 alunos. 

Para a elaboração dos cursos, a equipe de educadores do CETET disponibilizou o material 
dos cursos presenciais, com exceção de um único curso, que foi criado especialmente 
para o formato a distância. 

O design instrucional foi elaborado por meio de contratação do Senac São Paulo, assim 
como a plataforma de hospedagem (Blackboard) foi disponibilizada pelo mesmo 
fornecedor. 

Atendendo ao um pedido dos educadores do CETET, que procuram trabalhar nos cursos 
presenciais com recursos lúdicos como jogos, desenhos, dinâmicas de grupo, entre 
outros, foi solicitado ao Senac à construção de Objetos de Aprendizagem cujos roteiros 
utilizassem metáforas. Para isso, foi criado um grupo de personagens que comporiam o 
conjunto de aulas criadas por meio de desenho e com o uso do software Flash.  

Desta forma, foram criadas aulas animadas, que continham além dos objetos de 
aprendizagem construídos para a transmissão do conteúdo teórico de segurança no 
trânsito, vários outros objetos, que intermediavam a aprendizagem por meio de jogos do 
tipo quizz, caça palavras, preenchimento de lacunas, exercícios de verdadeiro ou falso, 
entre outros. 

Um novo contexto se desenhou na educação para ao trânsito com a criação e inserção 
dos cursos a distância na educação para o trânsito, por meio do computador e internet. 
Houve o reconhecimento nacional com relação à prática de EaD em educação para o 
trânsito, uma vez que o programa de educação a distância foi premiado em 1º lugar no 
IX Premio DENATRAN – premiação nacional que escolhe as melhores práticas nacionais 
em educação voltadas a segurança e trânsito. Além disso, ampliou-se o atendimento nos 
cursos que antes só existiam no formato presencial, e o mais significativo com relação às 
equipes de treinamento e capacitação, o contato com a tecnologia recém-implantada 
trouxe uma maior proximidade dos educadores com as novas tecnologias de informação 
e comunicação, disponíveis para uso, também na educação presencial. Sendo assim, os 
cursos presenciais que utilizavam apenas recursos de áudio e vídeo, começaram a focar 
entre os recursos didáticos possíveis, animações desenvolvidas em Flash. 
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Como o contrato com o Senac contempla apenas a criação de conteúdos para o EaD, 
tendo como meta à criação de material para incrementar ainda mais os cursos em EaD e 
criar insumos para os cursos presenciais, a empresa custeou a capacitação para uso do 
software Flash de um dos educadores, e com o auxílio de um estagiário em design de 
produto que confecciona os desenhos foi possível desenvolver e criar, internamente, 
recursos animados para uso nas salas de aula presenciais e para o ambiente de cursos 
em EaD.   

A partir da seleção de conteúdos, tendo como objetivo, transmitir conceitos de 
segurança e cidadania no trânsito, foram roteirizadas situações do cotidiano, 
transformadas em curtas de até 90 segundos. 

O sucesso foi perceptível na fala de alunos e educadores que tiveram contato com estes 
recursos. Com o passar do tempo, percebeu-se que estas animações, por si só 
transmitiam um conteúdo importante relacionado à segurança no trânsito. A 
importância deste conteúdo transcendia o apoio nos cursos presenciais e a distância, 
mostrando-se como um recurso atrativo e de comunicação rápida, que poderia ser 
transmitido por outros canais além dos canais formais de educação.  

Sendo assim, os mesmos recursos passaram a ser disponibilizados no canal mantido pela 
CET no Youtube, e em seguida, algumas destas animações foram disponibilizadas na Bus 
TV. 

O serviço conhecido como Bus TV trata-se de um canal privado, em circuito fechado, em 
mais de 400 veículos coletivos (ônibus) na cidade de São Paulo. Este canal transmite 
mensagens aos usuários sobre assuntos diversos: culinária, saúde, entre outros. Para 
esta ação educativa, compreendida em inserir as animações educativas sobre segurança 
no trânsito, a Bus TV disponibilizou espaços de até 30 segundos, por períodos de 15 dias.  

A veiculação deste material aconteceu a partir de maio de 2011, em meses alternados, 
até o início de 2012. As animações escolhidas transmitiam conteúdos de aplicação 
imediata por parte do usuário de ônibus, como por exemplo, cuidados ao atravessar a 
rua após deixar o coletivo, o uso da faixa de pedestres, entre outros. 

Uma sondagem feita por meio de questionário, com 150 usuários dos coletivos, apontou 
100% de compreensão das mensagens veiculadas, além de 96% e 100% 
respectivamente, de resposta favorável sobre a percepção da importância do uso deste 
meio de comunicação e da satisfação em receber a mensagem de forma animada e 
lúdica.   
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Figura 1- Sequência de animação: Atenção ao desembarcar 
 

 

 

 

 

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (2011). 

 
 

 

Conclusões 

Com uma experiência de mais de 30 anos na disseminação de conteúdos voltados à 

segurança no trânsito e à construção de um espaço de convivência mais harmônico no 
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trânsito da cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, por meio 

do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito, CETET, investiu, em 2010, na 

implantação de cursos no formato de ensino a distância, com a intenção de capacitar, 

principalmente, multiplicadores em educação para o trânsito. 

A experiência da CET, com relação à cidade de São Paulo, no que diz respeito à 

modalidade de ensino a distância, mostrou-se muito positiva, principalmente ao 

disponibilizar conteúdos de educação para o trânsito com vistas ao atendimento de uma 

parcela maior da população, impossibilitada de participar de atividades presenciais. Com 

relação ao formato instrucional adotado, os recursos empregados permitiram a criação 

de cursos dinâmicos, interativos, que estimulam a participação colaborativa entre os 

participantes. 

Como resultado positivo não intencional relacionado à incorporação do EaD foi possível 

perceber que o maior contato dos educadores com as novas tecnologias de informação e 

comunicação, tornou perceptível a importância que estes profissionais passaram a 

imputar à tecnologia aplicada a educação e, a necessidade percebida pelos gestores em 

capacitar educadores para a elaboração recursos instrucionais em mídia digital, dentre 

eles a construção de objetos de aprendizagem em formato de animação em Flash. 

Estas animações atingiram um grau elevado de aprovação por parte dos alunos e 

educadores, com relação às mensagens que eram transmitidas em cursos a distância e 

presenciais, de tal forma que, atendendo a sugestão dos próprios alunos, foi possível 

disponibilizá-las em outros canais de comunicação como o Youtube e, posteriormente, a 

Bus TV, com vistas a disseminar conteúdo educativo de segurança no trânsito para 

atingir um maior número de pessoas na cidade de São Paulo.  

Os resultados nos canais externos aos cursos, também foi extremamente satisfatório, 

estimulando a produção de novos materiais e a busca de outros canais para divulgação. 
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RESUMO 

O artigo aborda a experiência de uma oficina de Geografia em um espaço não-formal 

da educação, a cidade. O ensino na cidade possibilita que os professores (as) 

trabalhem com a educação não-formal como uma prática organizada e sistemática, 

porém realizada fora dos quadros do sistema formal de ensino. Além disso, a cidade 

possui um potencial educador e é um local onde as crianças e os jovens podem ser 

inseridos como atores desse contexto. A cidade é um espaço em que os alunos veem 

como algo agradável, de lembranças, de encontrar os amigos, de passear, de se 

divertir, um espaço de liberdade, diferente da sala de aula. Nessa perspectiva, o 

trabalho está dividido em dois momentos. No primeiro trataremos da importância de 

se trabalhar a educação em espaços não-formais para um ensino-aprendizagem 

diferenciado, destacando alguns autores que discutem tal questão, como Castellar 

(2008), Fernandes (2009), Gadotti (2004), entre outros. No segundo momento, 

traremos a experiência de uma oficina na cidade como forma de valorizar esses 

espaços não-formais para o processo educativo, e que fazem parte da vivência dos 

alunos. Sendo assim, válidos de serem discutidas e refletidas as possibilidades 

educativas da cidade/urbano. E por fim faremos as considerações acerca dessa 

temática e das experiências da oficina. 

Palavras-chave  
Cidade/urbano. Geografia. Ensino. Educação Não-formal. 

RESUMEN 
El artículo describe la experiencia de un taller de la Geografía en un espacio de 

educación no formal, la ciudad. Las escuelas de la ciudad permite a los maestros (as) 

de trabajo en la educación no formal como una práctica organizada y sistemática, 

pero no se presentó las tablas en el sistema educativo formal. Además, la ciudad 

tiene un potencial educador y es un lugar donde los niños y los jóvenes pueden ser 

introducidos como actores en este contexto. La ciudad es un espacio en el que los 

estudiantes ven como algo agradable, recuerdos, reunirse con amigos, pasear, 

divertirse, un espacio de libertad, a diferencia de la clase. En esta perspectiva, el 

trabajo se divide en dos etapas. En la primera, se aborda la importancia de la 

educación en el trabajo no formal para la enseñanza diferenciada y el aprendizaje, 

destacando algunos autores que hablan de esta cuestión, como Castellar (2008), 
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Fernandes (2009), Gadotti (2004), entre otros. En la segunda fase, vamos a llevar la 

experiencia de un taller en la ciudad como una forma de valorar estos espacios 

proceso educativo no formal, y son parte de la experiencia de los estudiantes. Por lo 

tanto, para ser válido y discutido refleja las posibilidades educativas del pueblo / 

ciudad. Finalmente haremos consideraciones sobre este tema y las experiencias del 

taller. 

Palabras clave 

Ciudad / Urban. Geografía. Educación. Educación no formal. 

INTRODUÇÃO 

A ideia de educação, na atualidade, perpassa pela realidade burocrática, onde o 

ensino deve seguir um guia, que são os currículos, sendo monitorada/fiscalizada 

rigorosamente, devendo seguir de forma hierarquizada. Atualmente, o processo de 

ensino-aprendizagem, na maior parte das escolas do país, vem sendo desenvolvido 

de forma metódica, com objetivos bem definidos e com a finalidade de “repassar” 

conhecimentos gerais para a formação do aluno. O meio escolar se encontra, muitas 

vezes, desinteressante para os alunos devido à obrigatoriedade de seguir esses 

padrões formais de ensino de forma inquestionável. Sendo assim, há uma 

necessidade urgente de tornar esse ensino mais dinâmico e centrado nas vivências do 

aluno para que aconteça uma educação de forma mais prazerosa, onde o aluno seja o 

protagonista autônomo na produção do conhecimento.  

Diferente da educação formal, há uma possibilidade dos professores trabalharem 

com a educação não-formal como uma prática educacional organizada e sistemática, 

mas realizada fora das regras do sistema formal de ensino. Pensando na proposta de 

educação em espaços não-formais, a cidade pode ser uma ótima ideia, pois ela se 

apresenta como espaço de vivência dos alunos e eles precisam conhecer a fundo o 

seu espaço e a sociedade onde estão inseridos. Nesse sentido, este trabalho tem o 

objetivo de discutir a importância da educação em espaços não-formais, mostrando a 

experiência de uma oficina intitulada: A cidade educadora: (re) aprendendo o lugar. 

Sendo assim, surgiu a ideia de desenvolver oficinas em espaços não-formais, tendo a 

cidade como esse principal espaço, a fim de pensarmos nas diversas possibilidades 

de tornar o ensino-aprendizagem mais horizontal, espontâneo, livre e contextualizado 

com o lugar/real, sem se basear somente nos padrões hierarquizados de ensino, 

vividos, sobretudo, na escola. 

O presente trabalho está dividido em dois momentos: no primeiro trataremos da 

importância de se trabalhar a educação em espaços não-formais para um ensino-

aprendizagem diferenciado. No segundo momento, traremos da experiência de uma 

oficina na cidade como forma de valorizar esses espaços não-formais da educação 

que fazem parte da vivência dos alunos. Sendo assim, válidos de serem discutidas e 

refletidas as possibilidades educativas da cidade/urbano. E por fim, faremos as 

considerações acerca dessa temática e das experiências da oficina. 
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OBJETIVO 

Discutir a importância da educação em espaços não-formais, a partir da experiência 

da cidade de Santo Antônio de Jesus-BA como processo educativo para a formação 

identitária e cidadã do indivíduo. 

METODOLOGIA 

Foram realizadas leituras de autores clássicos e contemporâneos tratando de 

temáticas sobre cidade/urbano, educação formal e não-formal e sobre o ensino de 

Geografia. Posteriormente foi relatado as experiências da oficina em um espaço não-

formal que é a cidade, intercalando com as ideias dos autores selecionados. A oficina 

aconteceu em cinco encontros com alunos do curso de Licenciatura em Geografia e 

comunidade do entorno da universidade. Durante os encontros foram discutidas 

temáticas relacionadas à cidade, em um encontro foi realizada uma visita ao centro 

da cidade de Santo Antonio de Jesus para que os alunos visualizassem na prática 

todos os dilemas que envolvem a vida na cidade, dentre eles, o comércio, a 

circulação, os problemas ambientais, a ocupação do espaço, entre outros.  

 

1. A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS NÃO-FORMAIS NA EDUCAÇÃO 

Atualmente há uma grande necessidade de se pensar a educação escolar de forma 

diversificada, utilizando-se dos diversos espaços físicos para a realização da 

aprendizagem, à medida que temos que ter consciência que, apesar da importância da 

escola permanecer como espaço de formação, ela não mais é o único ambiente de 

construção de saberes, havendo mais espaços que podem contribuir de forma 

independente, mas também se complementar para a formação plena e autônoma do 

indivíduo. Sendo assim, os diferentes espaços formais e não-formais são necessários 

para que aconteçam atividades didáticas, relacionando os conteúdos teóricos com a 

realidade numa perspectiva interdisciplinar. A ideia da palavra educação sempre 

esteve relacionada à escola e à sala de aula, mas isso vem mudando, o conceito de 

educação está se ampliando. Segundo Souza (2012, p.1), “a educação se dá em 

diversos espaços e contextos e a ação da educação não-formal comprova esta 

afirmação, contudo o espaço escolar é de extrema importância para o acesso à 

educação, porém não somente com características formais que se dá a educação 

formal”. 

A educação oferecida nas instituições de ensino, básico e superior, é considerada 

formal, ela acontece mediante a participação do professor e possui objetivos relativos 

ao ensino e a aprendizagem de conteúdos sistematizados e regimentados por leis e 

normas. Os objetivos são estabelecidos com vistas ao desenvolvimento das 

competências e habilidades do aluno, a partir das especificidades das séries, cursos e 

níveis. De acordo com Gadotti: 

A educação formal tem objetivos claros e específicos e é 

representada principalmente pelas escolas e universidades. 
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Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como 

currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, 

determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores 

dos ministérios da educação (Gadotti, 2005, p. 2). 

Por outro lado, a proposta de uma educação em espaços não-formais se faz muito 

importante, uma vez que os alunos estão cada vez mais desinteressados e 

desmotivados por aulas tradicionais, onde a exposição, repetição e memorização de 

saberes, infelizmente, é regra presente na maiorias das salas de aula. Vale ressaltar 

que a educação não-formal também pode ser realizada em sala de aula, o que a torna 

diversificada não é o espaço físico onde acontece, mas a forma como se trabalha a 

construção do conhecimento: mais livre, espontânea, dialógica, contextualizada e 

horizontal.  Ainda segundo Gadotti: 

A educação não-formal é mais difusa, menos hierárquica e 

menos burocrática. Os programas de educação não-formal 

não precisa necessariamente seguir um sistema sequencial 

e hierárquico de “progressão. Podem ter duração variável, e 

podem, ou não conceder  certificados de aprendizagem 

(Gadotti, 2005, p. 2). 

Uma das maiores preocupações nas práticas docentes deve ser a de construção de 

uma prática que venha a construir junto com aos alunos uma compreensão para uma 

posterior participação ativa na sociedade, visando sua transformação para o bem da 

maioria. Nesse contexto, devido à necessidade de uma educação para além dos 

muros escola, podemos citar a cidade como um espaço dinâmico para realização da 

educação não-formal. Faz-se necessário trabalhar a cidade como espaço educador, 

pois o aluno aprende nela, com ela e com as pessoas que nela vivem. Sobre isso, 

Fernandes afirma que: 

O espaço da cidade é um local de ações sociais, políticas, 

poéticas culturais, de procedimentos de resistência e de 

criatividade, de relação entre espaços de circulação, de 

encontro, de vivência, fruição que coloca em contato 

diferentes formas de pensar, sentir, agir e se colocar dos 

grupos sociais fruto de seus repertórios e contextos 

culturais (FERNANDES, 2009, p. 59). 

A cidade é um importante espaço para a educação não-formal, pois toda cidade 

possui um potencial educador, é um local onde as pessoas (crianças, jovens e 

adultos) estão inseridos e são atores desse contexto. Sendo assim, aprender a/na 

cidade e o/no urbano, pode contribuir para que cada um se compreenda como agente 

(re) construtor da realidade que o circunda. A cidade dispõe de inúmeras 

possibilidades educadoras, e como isso, propiciadoras para a formação de uma 

identidade e cidadania mais participativa para a gestão do lugar. De acordo com 

Gadotti (2005, p. 5) “a vivência na cidade se constitui num espaço cultural de 

aprendizagem permanente por si só, espontaneamente, informalmente.” É preciso 
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fazer com que os alunos possam ver, ouvir, agir e intervir no espaço urbano 

procurando deixar as contribuições de suas impressões para a sociedade.  

No ensino de Geografia é de grande importância as práticas educativas diferenciadas 

daquelas que os alunos estão acostumados a vivenciar, aulas expositivas na sala de 

aula. Sendo assim, a ideia de educar na e para a cidade é diferente e, acima de tudo, 

relevante para diversificar o ensino nos dias atuais.  

A cidade é um espaço que os alunos veem como algo agradável, de lembranças, de 

encontrar os amigos, de passear, de se divertir, um espaço de liberdade, diferente da 

sala de aula. Além disso, é preciso conhecer melhor o espaço urbano no qual o aluno 

está inserido para que ele entenda o processo e construa as suas próprias críticas e 

reflexões sobre a produção espacial. A cidade apresenta diversas possibilidades de 

educação, pois ela abriga uma infinidade de temáticas que estão diretamente ligadas 

ao cotidiano e à vida do indivíduo. Sendo assim, é importante que ele conheça mais 

profundamente o contexto social no qual está inserido. De acordo com (Freire, 1993 

apud Gadotti, 2005, p. 5) “há um modo espontâneo, quase como se as Cidades 

gesticulassem ou andassem ou se movessem ou dissessem de si, falando quase como 

se as Cidades proclamassem feitos e fatos vividos nelas por mulheres e homens que 

por elas passaram.” 

 

1.1. OFICINA “A CIDADE EDUCADORA: (RE) APRENDENDO O LUGAR” 

Trabalhar com oficinas no ensino de Geografia é de fundamental importância para 

diversificar a prática educativa, e mais interessante ainda é trabalhar a oficina em 

espaços não-formais. As oficinas quando bem planejadas e adaptadas à realidade do 

aluno podem estimulá-los a conhecer o mundo a sua volta. Essas ações podem 

incentivar o aluno como atuante no processo de formação do espaço. A oficina é uma 

prática educativa prazerosa tanto para o professor, que se empolga em criar formas 

para que o aluno aprenda, quanto para o aluno, que aprende de forma dinâmica e 

divertida. 

A ideia de uma oficina foi proposta pelo componente “Estágio Supervisionado em 

Geografia – Espaços Não-Formais”, com o tema: “A cidade como um projeto 

educativo – a construção da Geografia em espaços não formais.” Num grupo de 

quatro pessoas desenvolvemos a oficina “A cidade educadora: (re) aprendendo o 

lugar” para um público composto por quatorze pessoas, formado por alunos da 

graduação em Geografia, de outros semestres, bem como com pessoas da 

comunidade. 

A oficina aconteceu em cinco encontros nos quais desenvolvemos muitas discussões 

de temáticas relacionadas à cidade, dinâmicas, atividades, plantação de árvores, e um 

trabalho de campo pela cidade de Santo Antonio de Jesus/Ba (SAJ) com aplicação de 

entrevistas à pessoas em diversos locais da cidade. A saída a campo foi de 

fundamental importância para a realização da oficina, a partir disso foi possível 

aprender com a própria cidade. 
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No primeiro encontro trabalhamos com dinâmicas alternadas por conteúdos 

referentes à cidade para que os alunos percebessem o processo de formação de uma 

cidade até adquirir as feições atuais, fazendo um paralelo entre a cidade de origem 

dos alunos e a cidade de Santo Antonio de Jesus/BA – sede do Campus V (UNEB). 

Eles notaram que cada cidade surge em um contexto histórico diferente e isso 

interfere nas suas configurações atuais. Todo o envolvimento dos alunos foi de forma 

lúdica e divertida, priorizando sempre a participação e a produção de atividades 

pelos mesmos. 

No segundo encontro fizemos uma aula de campo pela cidade de Santo Antonio de 

Jesus para que os alunos pudessem compreender, na prática, tudo o que tinham visto 

no encontro anterior. Foi uma aula muito interessante, pois os alunos passavam pelos 

mesmos locais todos os dias e não observavam sequer a paisagem urbana ao seu 

redor. A partir daí, observamos e discutimos o comércio e serviços oferecidos pela 

cidade, visto a referida cidade é um pólo regional focado em tal setor econômico 

(terciário), sendo tais atividades as principais responsáveis pela atração de 

pessoas/consumidores provindos de outras cidades do Recôncavo Sul baiano.  

Observamos a dinâmica do trânsito e da locomoção de pessoas dentro da cidade, 

dentre algumas questões, o congestionamento de veículos em horários de pico, o 

desrespeito ao pedestre nas faixas de travessia de pedestres, os transportes 

alternativos que contribuem para migração pendular das pessoas. Seguimos para a 

principal praça da cidade, a Praça Padre Mateus e adjacências para entender o 

comércio formal e informal, e a apropriação do espaço público pelos comerciantes 

locais, um desrespeito ao cidadão que tem direito a todos os espaços da cidade. a o 

espaço da feira-livre da cidade bem como a origem dos comerciantes e dos produtos 

comercializados na mesma. 

Analisamos também a segregação sócio-espacial urbana com a incidência cada vez 

maior de condomínios fechados na cidade (importante salientar que se trata de uma 

cidade média, com cerca de 100 mil habitantes), e por trás disso o crescimento das 

favelas em tal espaço urbano. Com isso, os alunos refletiram sobre as pessoas que 

têm direito a cada um desses espaços segregados. Os alunos fizeram observações e 

fotografias por todo o percurso. Além disso, elaboraram entrevistas para serem 

aplicadas nos pontos de parada, como o Shopping Itaguari; o ponto das Vans 

(transporte alternativo intermunicipal); a Praça Padre Mateus, entre outros. As 

perguntas, no caso do shopping, consistiam em saber de onde essas pessoas vinham e 

se estavam ali para comprar ou para utilizar os serviços por ele oferecidos, tendo em 

vista a quantidade órgãos públicos presentes no referido espaço comercial. No ponto 

das vans a curiosidade era saber a origem dos passageiros e os motivos da vinda à 

cidade. Já na praça questionaram a origem dos produtos vendidos pelos donos de 

barracas, camelôs e vendedores ambulantes. Isso tudo os levaram a refletir acerca das 

diversas facetas que envolvem a cidade. Foi possível praticar a educação em um 

espaço não-formal, que é  a cidade, de forma descontraída e agradável. 

O terceiro encontro foi um momento de discussão de tudo o que foi visto em campo 

pelos alunos. Eles puderam expor os resultados das entrevistas realizadas, isso foi 
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feito através de desenhos que expressassem o aprendizado no espaço da cidade. Eles 

foram muito criativos, inclusive alguns desenharam o espaço da cidade em dois 

momentos principais: o diurno e o noturno, mostrando diferenças quanto ao uso e 

apropriação da cidade nos diferentes períodos do dia. 

No quarto encontro trabalhamos os reflexos das transformações urbanas para a vida 

de cada um de nós, sobretudo, a questão da violência urbana. Elaboramos alguns 

slides conceituando os diferentes tipos de violência, posteriormente os alunos 

interpretaram notícias de jornais, charges, música, vídeos e textos relacionados à 

violência urbana.  

Já no último encontro, trabalhamos com a degradação ambiental urbana através da 

elaboração de painéis sobre o ciclo do lixo urbano, expomos slides sobre os impactos 

ambientais urbanos e educação ambiental, bem como vídeos. Isso proporcionou 

muita discussão e compreensão dos alunos acerca do assunto, e para finalizar as 

discussões levamos os alunos para a área verde da universidade e plantamos árvores 

para contribuir na arborização do local, eles compreenderam a importância de 

pequenas ações para minimizar os problemas ambientais urbanos.  

A oficina foi fundamental para compreendermos a importância de espaços não-

formais para a educação. As salas de aula da universidade foram utilizadas, porém 

como ponto de encontro para as discussões dos temas colhidos na cidade durante a 

aula de campo e durante as aulas ao ar livre. Destacamos a cidade como um espaço 

não-formal, mas a universidade também não deixou de ser esse espaço, pois não 

trabalhamos o ensino de forma hierarquizada como estamos acostumados a 

presenciar em nosso dia a dia. Trabalhamos de forma horizontal, lúdica, divertida e 

contextualizada, sem perder a cientificidade, destacando a diversificação das 

atividades de forma prazerosa, bem como valorizamos o conhecimento prévio dos 

alunos e a sua compreensão e produção diante dos temas propostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhar com a oficina na cidade foi relevante para entender a importância dos 

espaços não-formais na educação para a construção de um pensamento crítico e 

reflexivo por parte dos alunos, baseado nas suas experiências vividas. A oficina “A 

cidade educadora: (re) aprendendo o lugar” fez com que os alunos olhassem de 

forma diferente a cidade em que moram ou passam grande parte do tempo. Eles 

observaram fatores urbanos que passavam despercebidos aos seus olhares durante 

todo o tempo. Isso se deu devido à possibilidade de observações e discussões 

realizadas durante os encontros da oficina. 

Apesar da temática da oficina girar em torno da cidade, utilizamos a universidade 

como ponto de encontro para as discussões dos temas referentes à cidade, bem como 

a elaboração de tarefas e atividades de forma lúdica e prazerosa sem deixar de lado 

as reflexões mais profundas acerca da temática.  
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Concebemos que a educação em espaços não-formais está muito mais ligada às 

atividades desenvolvidas – horizontais, do que ao espaço físico em si. A nossa 

oficina foi realizada também na sala de aula da universidade, porém utilizamos a sala 

como forma de socialização dos conteúdos abordados durante a saída à cidade. 

Sendo assim os cinco encontros da oficina foram bastante proveitosos no que diz 

respeito ao aprendizado e a visão crítica dos alunos acerca do dos seus espaços de 

vivências. 
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Resumo 

A diversificação do ensino se configura como essencial, à medida que estamos vivendo em tempos 
de ‘desencanto’. Assim, toda forma alternativa de (re) valorização do ensino-aprendizagem é válida 
e bem vinda. Necessita-se de uma renovação nas práticas pedagógicas, principalmente quando o 
objetivo é estimular o conhecimento por parte dos alunos e contextualizar com as vivências destes. 
Tais colocações não se diferenciam muito quando tratamos do ensino de Geografia, pois esta 
disciplina, assim como sua ciência, nos permite amplas e diversas formas de estar construindo seus 
conhecimentos, que não são poucos. O presente texto tem o intuito de discutir a questão da 
Educação não formal, tendo como enfoque o contexto da cidade educadora. Utiliza como exemplo 
prático o Estágio em Espaços não- formais, que teve como tema gerador “A cidade que educa: A 
geografia de Santo Antônio de Jesus/BA”. E para tais fins, parte de revisões bibliográficas com 
autores que tratam de tal temática, e de análise da aplicabilidade destes projetos educativos 
dentro do contexto da cidade. Dividimos este trabalho em três momentos principais. No primeiro 
momento, além da apresentação do conteúdo, abordar-se-á a conceituação e a importância da 
Educação não formal, atentando para suas potencialidades e também os impasses existentes. O 
segundo momento consiste na discussão do uso dos projetos educativos que propõem a cidade 
como espaço educativo, problematizando tal iniciativa. E no terceiro momento, trago como 
exemplo a experiência de estágio em espaços não-formais, o qual a cidade de Santo Antônio de 
Jesus, em especial o Bairro do Cajueiro, como ferramenta do processo educativo. 

Palavras – chave 

Cidade educadora; Geografia; Práticas Pedagógicas, Educação formal e não formal. 

Abstract 

The diversification of teaching is configured with essential, as we are living in times of 
'disenchantment', every alternative form of (re) valuation of teaching and learning is valid and 
welcome. It takes a renewal in teaching practices, especially when the goal is to stimulate the 
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knowledge by the students and to contextualize the experiences of their own. Such placements do 
not differ much when we treat the teaching of geography, because this discipline, as well as his 
science allows us to broad and diverse forms of teaching is its contents, which are not few. This 
paper aims to discuss the issue of Non-formal education having as focus the context of educating 
city. Used as a practical example, the Stage in non-formal settings, which had as its theme 
generator "The city that educates: The geography of Santo Antônio de Jesus / BA". And for such 
purposes, parti literature reviews with authors who deal with such issues, analysis of the 
applicability of these educational projects within the context of the city. Dividing this work into 
three main stages. At first, besides the presentation of the content, it would address the concept 
and importance of non-formal education, noting its potential and also existing bottlenecks. The 
second step consists in the discussion of the use of educational projects proposing the city as 
educational space, discussing such an initiative. And the third time, bring the example of internship 
experience in non-formal, which the city of Santo Antônio de Jesus, especially cashew District as a 
tool in the educational process. 

Key words: 

City educator, Geography, Pedagogical Practices, Diversification of Education, formal, non-formal 
education. 

Introdução 

A diversificação do ensino nos dias atuais se configura como essencial, à medida que 
estamos vivendo em tempos de ‘desencanto’. Sendo assim, toda forma alternativa de (re) 
valorização do ensino e da aprendizagem é válido e bem vindo. Necessita-se de uma 
renovação nas práticas pedagógicas, principalmente quando o objetivo é estimular a 
construção do conhecimento por parte dos alunos e contextualizá-lo com as vivencias 
destes. Tais colocações não se diferenciam muito quando tratamos do ensino de Geografia, 
pois esta disciplina, assim como sua ciência, nos permite amplas e diversas formas de estar 
ensinando, pesquisando e construindo seus conteúdos, que não são poucos.  

A geografia, por ser uma área do conhecimento que está presente em nosso cotidiano, nos 
permite uma maior flexibilidade de ações e métodos de ensino. Partindo deste propósito, 
acredito que a Educação não formal, juntamente com a proposta da Cidade Educadora, são 
imprescindíveis para realizar uma renovação nas práticas de ensino, bem como 
contextualizar de forma mais precisa e interessante os conteúdos geográficos e as ações 
humanas cotidianas que se materializam no espaço geográfico. E como é constatado que a 
maior  parte da população do planeta vive nas cidades, nada como utilizar tal fato para 
contextualizar e problematizar a vida dos nossos estudantes, bem refletir sobre tal espaço - 
lugar de vida/vivência, produção e consumo. 

Objetivo 

O presente texto tem o intuito de discutir a questão da Educação não formal e sua 
importância, esclarecendo como ocorre e quais os contextos da cidade educadora, 
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utilizando como exemplo prático o Estágio em espaços não formais que teve como tema 
gerador “A cidade que educa: A geografia de Santo Antônio de Jesus/BA”. 

Metodologia 

A estrutura do presente trabalho, baseou-se em revisões bibliográficas de autores que 
tratam da temática escolhida, e análise da aplicabilidade destes projetos educativos dentro 
do contexto da cidade. Sendo assim, este trabalho divide-se em três momentos principais. 
No primeiro momento, além da apresentação do conteúdo, abordar-se-á a conceituação e 
a importância da Educação não formal, atentando para suas potencialidades e também os 
impasses existentes. O segundo momento consiste na discussão do uso dos projetos 
educativos que propõem a cidade como espaço educativo, problematizando tal iniciativa. E 
no terceiro momento, trata-se de um exemplo da experiência de estágio em espaços não 
formais, o qual utilizou como metodología e ferramenta a cidade de Santo Antônio de 
Jesus, em especial o bairro do Cajueiro, como processo educativo. 

1. Educação formal e não formal: em que momentos se completam e se distinguem? 

A Educação é requisito fundamental para o acesso aos bens e serviços disponíveis à 
sociedade, bem como para a construção de um ser reflexivo e crítico de sua realidade. 
Todos temos direito à educação, o direito de aprender, porém nem sempre este direito é 
colocado em primeiro plano, tanto em relação aos investimentos quanto na motivação ao 
conhecimento. 

Dentro das multifaces da educação, existem muitos caminhos para se chegar ao 
conhecimento. Destacamos aqui a questão da Educação formal e não formal, que, mesmo 
em parte, se constituindo como distintas, em determinados momentos, se constituem 
como complementares, mas independentes. Sendo necessário deixar claro, assim como 
expõe Gadotti (2003), que é preciso estar especificando a educação não formal pela sua 
especificidade e não por oposição à educação formal. 

Muitos autores conceituam o aspecto da não formalidade da educação como educação 
social que se organiza de outra maneira e se relaciona com as questões de aprendizado 
diferentemente da escola, por sua prática diferenciada do convencional Mas, é importante 
ressaltar que isso não a torna menos ou mais importante do que a educação formal. 
Segundo Gadotti (2005, p.02), 

Enquanto a educação formal tem objetivos claros e específicos e é 
representada principalmente pelas escolas e universidades. Ela 
depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, 
com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível 
nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios da educação. A 
educação não formal é mais difusa, menos hierárquica e menos 
burocrática. Os programas de educação não-formal não precisam 
necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 
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“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, 
conceder certificados de aprendizagem. 

Assim sendo, a educação não formal também é formal, à medida que muda-se o cenário, 
mas a intencionalidade educacional permanece, ou vice versa, o cenário pode ser formal 
mas as práticas e metodologias são diferenciadas. Porém, o que vai particularizar a 
educação não formal é o seu caráter flexível, no momento em que há de se respeitar as 
diferenças e as capacidades de cada um dos educandos/participantes. 

Vale ressaltar que independente do espaço educacional construir uma educação voltada 
para a aprendizagem, é necessário que possibilite a formação do sujeito crítico e 
transformador da sua realidade. E o espaço da escola segundo Souza (2008), não deve se 
restringir apenas às práticas educativas formais, pois isto leva a comunidade a se afastar da 
mesma e não se apropriar deste espaço tão rico e público, o que possivelmente causa um 
abandono escolar por parte da família e, muitas vezes, por parte do estudante. 

É neste sentido que Freire coloca, 

Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser 
possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância 
das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas 
salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados 
gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se 
cruzam cheios de significação (FREIRE, 1997 apud SOUZA, 2008, 
p.04).  

O que se evidencia então é a necessidade latente de estar mesclando a educação formal 
com a não formal, até por que uma não anula a outra, muito pelo contrário, se 
complementam. E o mais importante, é que o cotidiano dos estudantes esteja inserido 
nesta construção do conhecimento, e que eles possam agir significadamente neste 
processo. 

1.1. A cidade como espaço educativo: a proposta da cidade educadora 

Como abordado anteriormente, a educação e a construção do conhecimento podem 
acontecer em diversos espaços, desde que o diferencial esteja no objetivo e na 
metodologia pedagógica aplicada. Então, não seria a Escola o único local de construção e 
formalização do conhecimento. Atentando-nos para o potencial pedagógico dos lugares, 
como defende Paulo Freire (1997) apud Souza (2008). Entende-se assim, que é necessário 
espacializar o conhecimento, ou seja, que levem o espaço cotidiano, vivido, o lugar e a 
cidade para a sala de aula, visto que isto seria enriquecedor para uma educação efetiva e 
compromissada com a valorização da cidadania, porém, também é possivel levar a 
educação para o espaço cotidiano, vivido, a cidade, o lugar, saindo da sala de aula. Assim a 
Educação não formal pode realizar estes dois acminhos: trazer a realidade para a sala de 
aula e/ou levar a sala de aula até a realidade. É neste sentido que surge a inciativa da 
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cidade como processo educativo, ou seja, o da “Cidade Educadora”, definida por Souza 
(2008, p.06) como sendo, 

A “Cidade Educadora” é uma cidade que demonstra alternativas de 
práticas educativasque podem garantir a participação em sua 
integralidade, ou seja, a participação da comunidade em todas as 
ações da cidade, nas questões de educação, política, cultura, social 
econômica, contribuem para uma formação integral. 

Para as cidades comprometidas com este acordo das Cidades Educadoras, existem alguns 
princípios, que Fernandes (2009) destaca em seu texto, em que a ideia geral da Carta das 
Cidades Educadoras, é a de que a cidade, é por si só, geradora de educação para seus 
habitantes e que contém nela própria elementos importantes para uma formação integral 
das pessoas. 

Porém, esta proposta ainda é muito incipiente quando estamos tratando de um 
comprometimento de toda a cidade. Visto que nos dias atuais as cidades e a sua dinâmica 
giram em torno do capitalismo, muitas vezes é deixando de lado a questão cidadã, 
identitária e o direito à cidade. E tal fato acaba por frear de certa maneira iniciativas tão 
importantes como esta. Por outro lado, as iniciativas pedagógicas nas próprias escolas, 
podem estar fazendo a sua parte, mesmo que na escala micro, ou seja, sem a ajuda dos 
administradores da cidade. Na medida em que,  

A cidade educadora entende o meio urbano como um espaço 
multidimensional de convivência e de relações baseadas no 
respeito, no tratamento positivo da diferença, na informação e na 
participação. Entende a vida urbana também, como uma luta 
solidária para combater o sofrimento e a desigualdade e para 
conseguir uma maior coesão social que só será possível em uma 
sociedade democrática. Também entende a educação como 
processo de crescimento e transformação que permite as pessoas 
obterem mais formação e informação, que sejam mais livres e 
solidárias, mais capazes de ter uma vida plena. (AICE - Associación 
Internacional de Ciudades Educadoras – 2001).  

A Escola e os professores podem se apropriar destes inúmeros elementos contidos na 
cidade e deixar de ser a parte espectadora deste processo, e começar a ser a atuante e 
protagonista, levando à contextualização e à motivação para os estudantes no que condiz à 
construção do conhecimento, a partir de sua realidade e dos seus direitos enquanto 
cidadão. 

E visto que a cidade é um espaço não-formal, seria uma alternativa riquíssima para o 
conhecimento, o tratamento das questões da cidade através da educação não formal, e 
também na formal. Tal iniciativa torna o espaço vivido pelos estudantes um forte 
impulsionador da construção da aprendizagem de forma mais significativa para a sua vida. 
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Segundo Assmann (1998), frente às defasagens de nossa sociedade quanto às questões 
sociais, culturais e até econômicas, a educação não-formal e a estratégia da cidade 
educadora surgem justamente para ajudar a suprir tais demandas, visto que faz com que 
os sujeitos reflitam sobre seus contextos, conscientizem-se e, quem sabe, até participem 
mais ativamente da gestão do lugar para transformá-lo em benefício da maioria da 
população. 

1.2 O exemplo do estágio em espaços não formais e a utilização da cidade como espaço 
educativo 

É importante estar socializando a experiência de estágio em espaços não formais, condição 
necessária para o curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da 
Bahia, em que tinha como tema gerador “A cidade como projeto educativo – a construção 
da geografia em espaços não formais”, orientando aos discentes a utilização do espaço da 
cidade na contextualização do ensino e da aprendizagem. 

E partindo do fato de que o aluno vivencia a rua, o bairro e a cidade como um todo, 
experimentando o espaço no dia a dia de formas distintas, optamos por utilizar essas 
experiências para a construção de um conhecimento coletivo e contextualizado. O trabalho 
baseou-se na questão da construção do conhecimento em espaços não formais, optando 
pelo uso de oficinas. A oficina, supervisionada pelo Prof. Hanilton Souza, que ministrei 
juntamente com alguns colegas do curso, foram intituladas “A cidade que educa: A 
geografia de Santo Antônio de Jesus”, surgida a partir da problemática: como as 
potencialidades da cidade estão sendo aproveitadas pelos profesores para o ensino e a 
aprendizagem da geografia? 

Neste contexto, surgiu a iniciativa de trabalhar esta oficina no Colégio Estadual Florentino 
Firmino de Almeida, que situa-se no bairro do Cajueiro, na cidade de Santo Antônio de 
Jesus. Esta escola é tida como uma escola-bairro, pelo fato da maioria dos estudantes 
residirem no local e o próprio bairro possuir algumas especificidades, como o recente 
investimento governamental com a implantação da Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano (UFRB), a sede do Serviço Social do Comércio (SESC), Projeto Brotar Nascentes, 
dentre outros. E tais fatos influenciaram no crescente fenômeno da especulação imobiliária 
e da expansão do bairro, sem planejamento. 

Nesta perspectiva, o principal objetivo desta oficina era mostrar o potencial geográfico 
contido na cidade, em especial no bairro do Cajueiro, visando uma maior aproximação dos 
participantes com o contexto da expansão do local. Despertando a importância do 
conhecimento dos direitos e deveres do cidadão imprescindíveis para a construção da 
cidadania. E o público alvo foi justamente os estudantes do referido Colégio, em especial 
dois alunos de cada ano do ensino fundamental (6º ao 9º ano) totalizando 16 alunos para 
participação na oficina no turno oposto ao da educação formal, realizando cinco encontros. 

Vale ressaltar que esta oficina se baseou-se na ideia de uma Educação não formal que 
segue por dois camihnos, ou seja, realizamos alguns encontros em um espaço formal que é 
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a Escola supra citada, porém, levando o cotidiano vivido pelos participantes em todas as 
abordagens. Já o segundo caminho foi levar a educação até o cotidiano, com a realização 
do trabalho de campo e observação do bairro.  

O primeiro encontro contribuiu para conhecer nossos estudantes participantes, além de  
trabalharmos com o processo de urbanização e surgimento da cidade, enfocando na 
relação campo-cidade, contextualizando com a cidade de Santo Antônio de Jesus e 
valorizando os conhecimentos prévios dos participantes.  

No segundo encontro, trabalhamos com a questão da rede urbana - o que é, quais as 
cidades circunvizinhas a Santo Antônio, a centralidade exercida por essa cidade (comércio, 
serviços, emprego, estudos, etc), os elementos que demonstram essa relação com outras 
cidades (universidades, transbordo, comércio, serviços, feira livre,etc). Nesta mesma linha, 
levamos os alunos à sala de informática, onde visitaram o blog “Geomúsica e 
conhecimento”, criado pelos ministrantes da oficina, para que os alunos pudessem 
interpretar músicas que falavam sobre cidade e urbanização. O que surtiu um efeito bem 
legal, à medida que eles demonstraram grande motivação devido ao instrumento 
tecnológico pouco utilizado nas salas de aulas no período convencional. 

Ainda no segundo e no terceiro encontro trabalhamos com o surgimento do bairro, 
utilizando como exemplo o bairro do Cajueiro, os elementos que existem e o que deveria 
existir, além do seu crescente desenvolvimento, provocando a especulação imobiliária. 
Neste momento, os alunos puderam explorar o máximo o que tinha no bairro e que nem se 
davam conta de quanta influência exercia não só localmente como regionalmente, à 
exemplo da UFRB, trabalhamos a questão do meio ambiente no local, buscando entender, 
junto com os participantes como era a preservação dos recursos que ali existiam e 
estabelecendo algumas condutas necessárias a esta preservação. 

No quarto encontro, realizamos um trabalho de campo no próprio bairro no intuito de 
explorá-lo ainda mais e conhecer um Projeto de Educação Ambiental chamado Brotar 
Nascentes, presente na figura 1, que desenvolve um projeto bem interessante de 
preservação de nascentes e matas ciliares, o fato que nos intrigou era que eles não sabiam 
da existência daquele projeto no bairro, e ficaram simplesmente encantados.  
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Figura 1: Visita dos participantes da oficina ao Projeto Brotar Nascentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Encontro da oficina, acervo do autor, 2012. 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, acervo do autor, 2012. 
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No quinto e último encontro, fizemos uma discussão de tudo que aprendemos a respeito 
da geografia da cidade e do bairro a partir das explanações dos participantes. Além disso, 
discutimos a respeito da cidadania, o ser cidadão, nossos direitos e deveres e revisamos e 
avaliamos os conhecimentos adquiridos em toda etapa com a confecção de um painel com 
todas os conhecimetos construídos durante os encontros, como visualizado na figura 2. 
Figura 2: Confecção de painel com todas as temátiicas discutidas nas oficinas 

Conclusões 

Depois de tudo que foi exposto, fica claro que trabalhar a cidade como projeto educativo é 
sem dúvida viável e extremamente importante para a contextualização das vivências do 
estudante. E com certeza só traz bons resultados, a exemplo do retorno que obtivemos dos 
participantes da oficina, relatando que conheceram muitas coisas que antes passavam 
despercebidas por eles no próprio bairro em que moram. 

Enquanto professores de geografia, a cidade se apresenta ainda mais significante ao nosso 
ensino, visto que é o lócus da materialização das ações humanas, sua organização, modos 
de vida, expressões culturais, dentre outros elementos fundamentais para a 
contextualização geográfica. E com certeza a educação não-formal, não isolada, mas em 
complemento com a educação formal, é uma forte aliada na construção do conhecimento. 
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Resumo 

A capacidade de aprender está ou deve estar ligada a uma série de fatores sociais, 

econômicos entre outros. No entanto, parece haver uma forte indicação para a 

necessidade de novos métodos de ensino, como fonte e força extraordinárias para 

que o processo de ensino e aprendizagem tenha êxito pleno. Penso que todos os 

métodos, cada um com sua particularidade, nos podem ensinar e ou trazer algo novo 

para o conhecimento científico do todo e de cada um dos atores envolvidos no 

processo. O nosso objetivo é apresentar um método que utiliza matemática como 

ferramenta lúdica de ensino, bem como, trazer à tona uma capacidade de elaborar um 

pensamento positivo nas coisas realizadas, trazer uma análise social e pessoal, crítica 

e autocrítica do desenvolvimento do ser e do meio. A criatividade do processo deve 

levar em contar a atitude de todos os atores envolvidos no processo, trazendo junto 

um trabalho que seja lúdico, criativo e de atitude sustentável em relação ao meio. O 

trabalho tem a intenção de desenvolver conhecimentos por métodos matemáticos, 

relacionando-os com noções de responsabilidade social e sustentabilidade. Desse 

modo, integrar sociedade e conhecimento científicos que leve a novas possibilidades 

de intervenção social a partir do conhecimento científico produzido na academia. 

Palavras chave  

Sustentabilidade, ensino, matemática, crítica social, autocrítica, integração social. 

 

Abstract 

The ability to learn should be linked to factors such as social, economic and others. 

However, there seems to be a strong indication for the needing of new teaching 

methods, such as a source and powerful strength for the process of teaching and 
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learning to be completely succeeded. I think all the methods, each with its own 

special features, can teach us and bring us something new to the scientific knowledge 

of the whole and of each one of the actors involved in the process. Our goal is to 

present a method that uses mathematics as a playful learning tool, as well as bringing 

to light a capacity to develop positive thinking, bring a personal and social analysis, 

critical and self-development of the self and the environment. The creative process 

must take into count the attitude of all the actors involved in the process, bringing 

together work that is playful, creative and sustainable attitude in relation to the 

environment. The paper aims to develop knowledge of mathematical methods, 

linking them with notions of social responsibility and sustainability. Thus, 

integrating society and scientific knowledge that leads to new possibilities for social 

intervention from the scientific knowledge produced in the academy. 

Keywords 

Sustainability, education, mathematics, social criticism, self-criticism, social 

integration. 

 

Introdução 

De acordo com Klix (2013), exemplos de modelos de ensino inovadores 

apresentados recentemente num evento em São Paulo, mostram como será a 

educação do futuro.  

“Na sala de aula, cada um é diferente e aprende de forma diferente”. A afirmação 

feita por Joel Rose, cofundador e diretor executivo da New Classrooms Innovation 

Partners, sobre novos modelos para o ensino público, é senso comum entre 

professores e o desafio principal de quem pensa e trabalha pela educação do futuro. 

No Transformar 2013, que reuniu mais de 800 pessoas, entre educadores, gestores e 

empreendedores, exemplos concretos norte-americanos de escolas inovadoras – e 

bem sucedidas – mostram que já é possível personalizar a aprendizagem e como não 

há apenas um modelo para fazer isso (op.cit.). 

De acordo com minha experiência e de um grupo significativo de professores, a 

melhor aula é mesmo aquela que trabalhamos passo-a-passo com o aluno, na lousa, 

em sala de aula, com disciplina e respeito de ambas as partes para que o trabalho seja 

executado da melhor forma possível. 

No entanto, estamos tratando aqui de uma possibilidade de desenvolver um modo 

criativo que toma por base a educação informal ou a educação extraclasse. Esses 

métodos têm a intenção de trazer uma discussão sócio-política e econômica, para que 

os atores envolvidos consigam trocar informações, amadurecer socialmente, saber 

respeitar o meio e os atores. 
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A utilização de objetos naturais, de ferramentas do meio, das coisas naturais pode ser 

um objeto de ação principal, pois a ideia é trazer senso crítico para o 

desenvolvimento sustentável. 

Uma aula, por exemplo, à beira do riacho, de uma encosta com moradias em risco, 

etc. evidenciando os processos naturais de erosão e deposição, sobre o regime de 

energia do rio, a diferenciação dos grãos, da composição dos sedimentos, enfim, 

despertar a capacidade criativa de observar e definir eventos para num segundo 

instante, agir sobre a forma correta ou preservacionista do meio. 

No campo das artes também é possível enxergar uma aplicação da matemática, seja 

como observador ou ator de uma atividade artística.  É possível explorar a 

capacidade criativa do ator ou observador, analisando as quantidades de pessoas 

participantes de uma dança, quais são os participantes, se são da comunidade ou não. 

As atividades de danças populares como aquelas apresentadas por Carmen e Moreira 

(2013) podem ser transformadas em jogos de análise social e cultural.  

Objetivos 

O objetivo fundamental desse trabalho é indicar aos professores, monitores, agentes 

de integração, voluntários de organizações que a matemática é uma ferramenta útil 

na solução e indicação de análise de problemas ambientais, do meio e dos atores. 

Secundariamente, são apresentadas sugestões como proposta de abordagem de aulas 

ou atividades utilizando a matemática de forma criativa em atividades extraclasse 

para o desenvolvimento sustentável.  

Metodologia 

Conhecer os números pode ser uma prática divertida de trabalhar com a matemática. 

Inicialmente, apresentam-se os conjuntos numéricos de forma sistemática e de fácil 

interpretação, sem um rigor matemático extremamente elaborado, mas de 

conhecimento científico válido e correto. 

O primeiro conjunto que se trata aqui é o Conjunto dos Números Naturais, é aquele 

conjunto que apresenta os números inteiros e positivos. É representado da seguinte 

forma: 

 

Qual a utilização desse conjunto em jogos e brincadeiras? Pode-se criar uma tabela 

ou um display com os números inteiros de 1 a 10, de modo que cada sorteio ou 

partida de número deve ter um significado. A pessoa deve escolher um objeto ou um 

significado para o número sorteado. Existe a possibilidade também de ter um 

conjunto significativo e a pessoa deve descobrir qual é o número. 

Apresenta-se a seguir uma tabela de significância para um jogo dos números 

naturais, como Moreira (2012), vem apresentando: 

 - o número 1: é aquele que vem sempre na frente, é aquele que chega primeiro em 

qualquer lugar; 

 - o número 2: é aquele de onde viemos, isto é, do papai e da mamãe; 

 - o número 3: é aquele que nos permite visualizar a flexibilidade das coisas – antes, 

durante e depois; avançar, permanecer e recuar; 

 ,...5,4,3,2,1N



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    820 

 

 - o número 4: é o número do rato no horóscopo chinês; 

 - o número 5: só é divisível por ele quando termina em zero ou cinco; 

 - o número 6: é aquele que é múltiplo de 2 e 3; 

 - o número 7: é aquele que permite dobrar o papel ao meio no máximo nesse 

número de vezes; 

 - o número 8: é o infinito na vertical; 

 - o número 9: é o tanto de meses que o bebê fica na barriga; 

 - o número 10: é o maior de todos os números que fica antes das unidades. 

Vale uma ressalva quando falamos do número 3 – pode-se citar o número 3 num 

estado de batalha: avanço, permanência e observação, recuo; mas podemos trazer 

essa informação hoje para uma situação de flexibilidade e resiliência: decidir, 

repensar e adiar. 

Outra possibilidade de jogo com os números naturais é selecionar num par de 

baralhos, as figuras e excluí-las do jogo. É um jogo para duas pessoas, 

preferencialmente. É um jogo para facilitar entender o tamanho da unidade, dezena e 

centena. Misturam-se as cartas e depois vai retirando-se uma a uma cada um dos 

jogadores. Forma-se primeiro a unidade, sendo possível avaliar quem tirou o número 

maior, no entanto, sem um resultado ainda. Depois se tira a segunda carta que 

também é disposta na mesa, compondo a dezena. Novamente, podem-se avaliar 

quem está ganhando. Finalmente, tira-se uma terceira carta e construiu-se a centena. 

Quem tiver o número maior, leva todas as cartas para o seu monte. E assim vai 

jogando-se passo a passo. Quem tiver o maior número de cartas no final é o 

vencedor. 

Agora, trata-se dos números inteiros, que é um conjunto representado por É 

representado da seguinte forma: 

 

Qual o significado principal desse conjunto? É o aparecimento do número zero. O 

zero marca a separação entre o espaço dos números positivos e os números 

negativos. O zero representa uma situação econômica extremamente delicada. 

Suponha que você tenha R$250,00 em conta bancária. Após um fim de semana de 

lazer extensivo, tenha gasto R$300,00. Qual será o saldo de sua conta bancária? O 

saldo será de –R$50,00. Isto é, terá um saldo negativo, representando a passagem do 

campo positivo, pelo zero, e posteriormente, para o campo negativo. Qual a 

implicação disso? Você vai pagar juros e uma série de implicações, com a falta de 

planejamento pessoal e financeiro, podem vir junto dessa prática. 

O zero pode marcar, nas CNTP, a passagem do estado líquido para o estado sólido da 

água. Isto é, quando a água chega a zero grau centígrados, congela. 

O zero pode estar na condição psíquica de emoção, de pensamento e de culpa (Osho, 

1990; Moreira e Carmen, 2011). Explica-se: O zero da emoção pode ser alcançado 

observando o ator em estado de meditação. É uma situação que os yogues conseguem 

atingir. Também há a possibilidade do nada fazer, ficar de folga, tranquilo. É uma 

possibilidade que as pessoas devem alcançar para se necessário, conseguir relaxar e 

não estressar a mente e ou o organismo. O zero da culpa pode ser alcançado quando 

o ator reconhece no primeiro instante que ela existe. Essa culpa pode ser identificada 

por emoções negativas, depressão e outra manifestação psíquica. Também pode ser 

identificada por dores, sintomas orgânicos diferenciados. Uma vez identificada, pode 

ser resolvida com uma conversa, com um bate-papo, com um diálogo aberto entre os 

 ,...3,2,1,0,1,2,3..., Z
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atores envolvidos. Uma suposição seria aquela em que o filho discorda do pai porque 

este não quer lhe dar uma grana para sair à noite. Ele pode lembrar-se da situação do 

3 – isto é, flexibilizar a situação. Também poderá existir a situação que ele não se 

lembre de tornar flexível e passe a ser intransigente, não respeitando a opinião do 

pai. No dia seguinte, uma forte dor nas costas aparece, indicando o mal-estar do ator, 

visto a culpa em ter sido intransigente. Como resolver? Talvez o primeiro passo seja 

desculpar-se e na sequência abrir um diálogo franco para resolver o problema. 

Possivelmente, a culpa se dissipará diante da discussão. 

O próximo conjunto numérico existente é o dos números racionais,  sendo que o 

número racional é representado da seguinte forma: 

  

Vamos tornar claro que o número racional trata-se de uma divisão, de uma 

proporção. Exemplos tornam clara a divisão ou proporção. Suponha a seguinte 

situação: um pai chega em casa com 3 maçãs para dividir pelos 4 filhos. Então, 

temos uma divisão ou a apresentação do número racional:  

Como o pai teria realizado essa divisão? Ele teria apanhado cada maçã a dividido em 

quatro partes. Isto é um quarto de maçã é dado para cada um. A divisão se repete três 

vezes, resultando no produto:  

 

O que confere a divisão e a proporção: cada criança ganhou três vezes um quarto de 

maçã; ou ainda, três maçãs foram igualmente divididas para quatro crianças. 

A divisão matemática pode ser visualizada também em décimos e centésimos da 

parte inteira; isto é, três dividido por quatro é igual a 0,75 que é a representação 

decimal de ¾. 

O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. A seguir, apresenta-se 

o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. O número irracional 

mais famoso é o número π. Em 1632, Lambert estudando na Escola de Pitágoras, 

dividiu o perímetro do círculo pelo seu diâmetro e visualizou que o resultado é o 

número π. 

A junção de todos esses números citados acima é o conjunto dos números reais, 

representado pela letra R e que de modo geral, a maior parte dos estudantes 

trabalham nas ciências exatas. Há a possibilidade do estudo do conjunto dos números 

complexos e suas aplicações na geração do campo eletromagnético. Esses exemplos 

apresentados podem ser inseridos em todos os níveis de ensino. Há uma necessidade 

motivacional para o ensino da matemática. Para o ensino do cálculo diferencial e 

integral, exemplos com aplicações podem ser o modo mais funcional para o ensino e 

aprendizagem, no entanto, ferramentas lúdicas como fatos históricos, elementos do 

cotidiano e elementos da Etnomatemática (Moreira e Carmen, 2013) podem ser 

também ferramentas mais criativas para a motivação. 

 
1. Uma aula à beira do rio 

Imagine-se à beira de um riacho, por exemplo, no caminho de dentro entre Souzas e 

Joaquim Egídio (Distritos da Cidade de Campinas, São Paulo, Brasil), por onde é 

possível aproximar-se do riacho de forma tranqüila. Há de fato certa erosão às 

margens devido à aproximação de animais e pessoas e também pela erosão 

promovida por cheias tempestivas. 
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A aproximação junto com um grupo de alunos adolescentes, poderia nos levar ao 

seguinte roteiro. 

Primeira observação: descrever o lugar como um todo, sentando-se à sombra, no 

chão, em qualquer lugar. O que você de modo geral aqui? A mata ciliar é 

preservada? Porquê? Temos evidência dos atores aqui envolvidos? De que forma? 

Segunda observação: vamos nos aproximar mais da margem e começar a observar as 

margens, as águas, o caminho que fazem. Há alguma diferença entre a margem 

esquerda e a direita? É possível observar diferenças entre a composição dos grãos? 

Os grãos são classificados de que forma? Grãos grosseiros, médios e finos têm 

significado quanto a níveis de energia que são transportados. Os grãos finos precisam 

de muita energia para serem transportados? Então, onde seriam depositados? 

Vamos observar mais proximamente as margens laterais, também podem ser 

conhecidas como barras de acresção. Verificamos os extratos de sedimentos, há 

alguma gradação entre eles? Há alguma separação entre eles? 

Vamos extrapolar essa percepção de energia para o todo. O rio nasce em uma fonte 

com alta energia, passa por um ciclo onde pode ser transiente o regime de energia 

dependendo do relevo (talvez onde estejamos seja o caso), depois vai desaguar em 

algum lugar, possivelmente no mar, numa foz. Os sedimentos são transportados, 

inclusive outras coisas, como o lixo se for o caso. Qual a importância disso para o 

meio? As pessoas têm conhecimento sobre isso? 

É claro que esse roteiro e outros que utilizem o meio como uma informação principal 

pode ser observada e ou descrita por mais de uma lição, por mais de um método. O 

ponto principal seria conseguir levantar a capacidade criativa no primeiro momento, 

estimular a criatividade, secundariamente classificar, discernir, criticar. A crítica se 

voltada ao meio social, político e econômico traria um crescimento emocional e ativo 

social significativo. 

 A crescente valorização das considerações e ações baseadas na sustentabilidade 

envolve diretamente o movimento de construção de uma sociedade moderna que 

passa pelos conhecimentos científicos. Nesta perspectiva, nosso desafio é destacar 

que a criatividade pode ser exercida de modo natural, investigativo, passando por 

diferentes áreas do conhecimento, buscando uma crítica social, econômica e 

sustentável para o meio e seus atores. 

As políticas de desenvolvimento sustentável devem destacar atividades de ensino 

extraclasse, de atividades de ensino informal, deve buscar inovações, mudanças e 

conscientização dos problemas para atingir saídas sustentáveis para a vida em 

sociedade. 

 
Conclusões 

A capacidade criativa do professor, monitor ou ator de integração dessa atividade 

pode estar diretamente relacionada com o sucesso dessa experiência. Se o ator estiver 

interessado em trocar informações com a comunidade, provavelmente maior terá 

grandes resultados, principalmente no levantamento de problemas e na verificação 

das possibilidades de soluções encontradas. 

O método tem como atitude trazer a discussão do desenvolvimento sustentável, 

utilizando criatividade, crítica social e autocrítica. 

O aprofundamento das discussões e experiências deve se dar de forma harmônica, 

sem estresse, procurando respeitar as opiniões dos atores envolvidos. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar o espaço da pré-escola como um elemento fecundo para a 
manutenção da hierarquização social capitalista, fundamentada no processo de racialização, sobre 
a construção das culturas infantis. Trata-se de uma investigação etnográfica realizada em uma pré-
escola municipal de Vinhedo, envolvendo crianças de 2 a 4 anos, suas professoras/professores e 
membros da comunidade.  Partindo do pressuposto que o espaço da pré-escola se entrelaça nas 
subjetividades das crianças e dos profissionais que constroem a educação infantil, explodindo a 
mera limitação física de parede e arquiteturas de blocos para se constituir enquanto uma 
maquinaria desejante marcada por princípios e ideologias capitalistas. A partir dos pressupostos 
teóricos da Sociologia da Infância e dos estudos das Ciências Sociais, relacionados às Relações 
Raciais no Brasil, procuramos entender a influência macro desse processo nas construções 
performáticas dos estereótipos relativos às crianças negras. Além disso, analisamos como esse 
processo de racialização social acarreta no afastamento da cultura e história negra das práticas 
pedagógicas na educação infantil, e na exclusão de meninas negras e meninos negros do campo 
social permissível às experiências relativas à aceitação do seu corpo, de sua ancestralidade. Os 
resultados preliminares apontam a existência da reprodução dos preconceitos referentes à 
categoria racial e a re(e)existência das crianças pequenas frente às hierarquizações sociais que 
legitimam as desigualdades na sociedade capitalista.  

Palavras chave  

Cidade; Educação Infantil, Racialização; Crianças Negras; Maquinas desejante; Racismo. 

Abstract 

The aim of this assignment is to present the pre-school space as a fertile element to de 
maintenance of the capitalism’s social hierarchizing, based on the racialization process and on the 
construction of the infantile cultures. It is about an ethnographic investigation made in a municipal 
pre-school at Vinhedo, involving children from 2 to 4 years old, their teachers and community 
members. I begin with the assumption that the pre-school space blends with the subjectiveness of 
the students and the child education professionals, exploding the mere physical limitation of bricks 
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and walls to build while a desired machine marked by the capitalism’s principles and ideologies. 
According to the theoretical presumptions of the Sociology of the Childhood and the studies of the 
Social Sciences, related to the Racial Relations in Brazil, we seek to understand the influence of this 
process on the performatic constructions of the stereotypes related to black children. In addition, 
we analyse how this process of social racialization causes the distance of the black history and 
culture from the pedagogic practices in the child education, and on the exclusion of the black girls 
and boys from the social field which covers their experiences related to their acceptance with their 
bodies and their ancestrals. The preliminary results point out the existence of the reproduction of 
the prejudices regarded as their racial category and the re-existence of young children in front of 
the social hiercharizations that legitimate the inequalities of the capitalist society. 

Key words 

City, Early Childhood Education, Racialization, Black Children; desiring machines; Racism.  

Introdução 

As relações raciais na sociedade brasileira e os aportes teóricos da sociologia da infância são o pano 
de fundo pelo qual se edifica o objetivo central desta pesquisa.  No contemporâneo debate racial 
brasileiro, existem diversos autores que interpretam os usos e os sentidos da categoria “raça”, para 
auxiliar na compreensão das possíveis interfaces entre “raça”, classe e gênero, rumo à construção 
de um conhecimento do social que não desconsidere sua diversidade e complexidade.  

O uso de raça como uma categoria oferece subsídios para compreender de que maneira se 
estabelecem as classificações, hierarquizações e construções sociais das identidades dos sujeitos, 
fornecendo subsídios para pensar os lugares ocupados e a situação dos negros e brancos em nossa 
sociedade.  

O processo de construção do marcador social de diferença raciais determinam saberes e legitimam 
diferentes formas subjetivas de produção identitárias, corroborando com ações de várias forças 
(códigos morais, religiosos, racionais, linguísticos, culturais, institucionais, etc) que alinham o sujeito 
no interior das instituições disciplinares que têm como tarefa moldar, serializar e disciplinar o corpo 
do homem e da mulher (FOUCAULT, 2011). 

As instituições educativas são um dos locais mais privilegiados para que os sujeitos aprendam a ser 
aquilo que a sociedade quer que eles se tornem; como apresenta SILVA (1995), as crianças de 
grupos raciais inferiorizados percebem o quanto são desqualificadas, adquirindo, assim uma 
concepção coletiva de sua raça a partir do estigma que lhe é atribuído. No caso das crianças negras, 
as suas características raciais (como o tom da pele, nariz achatado, cabelo encarapinhados) são 
consideradas feias e elas introjetam a inferioridade, pois ser negro passa a ser feio no âmbito dos 
discursos que regulamentam as relações sociais. 

Como mostra CAVALLEIRO (2003), em sua pesquisa realizada com crianças de quatro a seis anos de 
idade, as crianças negras já apresentam uma identidade negativa perante seu pertencimento racial. 
Diferentemente das crianças não negras, que manifestam um sentimento de superioridade e, em 
algumas situações, atitude carregadas de preconceitos. 

As construções negativas ou positivas que o marcador social de diferença raça impregna nas 
caminhadas familiares, escolares, entre outras, ilustra as fragilidades do discurso igualitário 
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presente no âmbito universalista, pois demostram como o racismo posiciona determinadas pessoas 
em um lócus social de superioridade e outros em um lócus social de inferioridade (SILVÉRIO et al, 
2010) 

Dentro deste contexto as instituições educativas, como apresenta GOMES (2003), não são neutras, 
se constituindo enquanto espaços socioculturais onde convivem os conflitos e as contradições que 
fazem parte da formação do pensamento social brasileiro.  

Ao longo da nossa formação histórica, marcada pela colonização, pela escravidão e pelo 
autoritarismo, vemos a consolidação de um pensamento social brasileiro que incorpora teorias 
racistas repletas de um suposto cientificismo que por muito tempo atestaram a inferioridade das 
pessoas negras, a degenerência do mestiço, o ideal do branqueamento, a primitividade da cultura 
negra e a democracia racial. 

Neste contexto, através de um olha etnográfico iremos procuramos perceber como as estruturas 
das pré-escolas constroem diariamente práticas racistas e discriminatórias, as quais contribuem 
para que diferenças fenotípicas sejam entendidas como pressupostos naturais das desigualdades 
sociais.  

Objetivo: 

O objetivo deste trabalho é apresentar o espaço da pré-escola como um elemento fecundo para a 
manutenção da hierarquização social capitalista, fundamentada no processo de racialização, sobre 
a construção das culturas infantis. 

Metodologia 

Este trabalho tem como base metodológica a etnografia, compreendida enquanto movimento 
potencializador de encontros, que me permitiu o convívio, a escuta e a aprendizagem constante 
das relações que estruturam o campo de pesquisa, possibilitando-me um desenraizamento das 
ideias fixas de sujeito, sociedade e relações sociais. 

O movimento etnográfico foi sendo construído no entrelaçamento da minha subjetividade com a 
dos sujeitos presentes no campo de pesquisa, promovendo a construção de encontro em devires, 
que possibilitavam ouvir pacientemente todos os sons, e procuravam enxergar todas as cores 
presentes nas relações que os sujeitos estabeleciam no campo.  

Para Corsaro (2005), o movimento etnográfico envolve um processo de “tornar-se nativo”, 
entretanto, é evidente que certas diferenças entre adultos e crianças (principalmente o tamanho 
físico) podem não ser plenamente superadas, embora isto não signifique um comprometimento da 
pesquisa em si, mas uma marca de diferenciação entre os pesquisadores e sujeitos que constroem 
o campo. Como estratégia para o rompimento dessas fronteiras (Corsaro, 2005) procurei me 
construir como um adulto atípico em relação à postura assumida frente às crianças, participando 
ativamente das brincadeiras, diminuindo a minha autoridade e procurando estabelecer uma 
imagem distinta das pré-concebidas de adultos pela nossa sociedade. 

Para a construção desse movimento navegante, realizei observações cotidianas de uma turma de 
crianças com três anos de idade, procurando conhecer o seu dia a dia; a organização das atividades, 
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as brincadeiras e os espaços utilizados, os momentos em que as diferenças raciais se faziam 
presentes; as relações entre adultos e crianças, e entre as crianças entre crianças. As observações 
foram realizadas da seguinte maneira: eu chegava ao Centro de Educação Infantil no início do 
período da tarde, às doze horas, e permanecia na sala, em silêncio, até às dezoito horas.  Anotava 
tudo o que conseguia escutar e observar: as falas dos(as) monitores(as), as conversas, os silêncios 
das crianças, as eventuais ocorrências durante o dia, etc. As idas a campo foram realizadas de 1 a 3 
vezes por semana, entre agosto de 2012 a dezembro de 2012. Ao final desse período foram 
aplicadas entrevistas nos(as) monitores(as) da creche e, em fevereiro de 2013, foram realizadas 
algumas entrevistas com moradores do bairro Capela. Para as entrevistas foram escolhidos um 
monitor e quatro monitoras, duas moradoras e um morador da comunidade do bairro Capela. As 
entrevistas foram realizadas no espaço do Centro de Educação Infantil Tia Anastácia e na casa de 
um dos moradores do bairro.  

Os movimentos deste trabalho se alicerçaram nesses procedimentos metodológicos, mas isso não 
indica uma rigidez ou grades fechadas às possibilidades criativas presentes no campo. A pesquisa 
foi se construindo nos encontros de possibilidades deslumbrados durante o movimento etnográfico 
em campo, não existindo um procedimento padrão, ou uma única forma de fazer que o 
constituísse. 

1. Tijolos, molduras, sujeitos: o espaço para além das formas físicas  

As pessoas tratam diferente as crianças! As crianças de pele escura, de 
família mais pobre, simplesinhas, são largadas de lado, é (pausa) eu 
percebo. (Lilian – monitora negra e deficiente física)  

Por que as crianças negras são largadas de lados? Quem são os escolhidos? Porque sempre as 
preferências recaem sobre os sujeitos com determinados padrões estéticos? Como nossos 
fenótipos podem representar padrões de aceitação ou rejeição frente a um determinado grupo? 

Estas questões sempre me acompanharam no desenvolvimento da minha pesquisa, pois 
constantemente percebia que existia um processo de criação de fronteiras sociais fundado na 
intersecção entre as diferenças fenotípicas e o pertencimento social das crianças.  Com base nessa 
intersecção, eram inventados apelidos que categorizavam as crianças como princesas, malandro, 
sambista, safadinha, e construía pedagogias de cunhos racistas, classitas e fascista, arquitetando 
redes de poder que fundamentavam a hierarquização social e o apagamento de inúmeras vidas. 

Na analise desenvolvida pelo Michel Foucault na aula de 17 de Março de 1976 do curso Em defesa 
da sociedade (1999), podemos encontrar pistas para o entendimento dos elementos que 
colaboraram para a construção desse processo de hierarquização social e o apagamento de 
inúmeras vidas. Com base no conceito de biopolítica desenvolvida nesta obra, podemos 
compreender a dinâmica do poder na construção da vida, de modo a majorá-la, vigiá-la, para que 
possa ser incluída nos aparelhos de produção capitalista, distribuindo os vivos em um domínio de 
valor e utilidade. 

Para Foucault (1999), a biopolítica é uma nova tática de exercício do poder, que pôde emergir com 
a consolidação do poder disciplinar. A diferença predominante entre disciplina e a biopolítica, é que 
na medida em que a disciplina individualiza uma vez que se dirige aos corpos dos indivíduos, o 
biopoder ao contrário, é uma tática dirigida ao controle de grupos de indivíduos, dirigido a uma 
população; sendo uma tecnologia de poder massifica-te.  
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Por meio desta tecnologia, são criados mecanismos que buscam a normalização dos sujeitos para 
que seja obtido um estado de equilíbrio, de regularidade, para Foucault (1999) o objetivo da 
tecnologia biopolítica é regulamentar a vida, fazendo viver determinado sujeito, e deixando morrer 
outros em prol do equilíbrio dinâmico das hierarquias sociais. 

A morte dentro deste contexto, abandona sua percepção somente biológica e passa a se 
caracterizar também enquanto a falta de perspectiva de existência, desarticulando as múltiplas 
possibilidades de existência dentro do contexto social e cultural em que as crianças, homens, 
mulheres constroem sua vida. 

A experiência da morte em questão assume a forma de uma antecipação da sua possibilidade, 
homogeneizando o padrão da vida das experiências e das relações entre os diferentes sujeitos. 
Giorgio (2006) argumenta que esse processo não tem nenhum conteúdo factual positivo, pelo 
contrário, pois ele é a possibilidade da impossibilidade da existência em geral, do esvanecimento de 
todo existir”. 

Durante esse processo, como ressalta Floresta Fernades (2008), o estilo de vida e o tipo de 
organização da personalidade, associados ao padrão tradicionalista de dominação racial, não são 
imputados à natureza do “negro”, criando uma violência histórica que representam os negros como 
acidentes perfeitamente superáveis mediante comportamentos inflexíveis e persistentes de 
dominação. 

Essa tecnologia do poder resoa sobre todos os processos de construção das hierarquias sociais, 
mantendo apagadas as vidas que se desviam dos padrões de indivíduos e sociedade. 

Quando chega à mãe para trazer a criança, se ela é negrinha a professora 
leva pela mão, não da muita atenção, já quando é uma criança loirinha, 
bonitinha, clarinha, branquinha, rosinha, sabe? A monitora pega e leva no 
colo, vai abraçando e beijando. A assistente da Diretora também é assim, 
na verdade a maioria das monitoras faz assim (pausa) quando é bebezinho 
branquinho, criança cheirosa, e não sei o que, é abraçado, agradado, pega 
no colo e leva até a sala, agora o moreninho, pretinho, fala que tem que 
ter autonomia e manda ele ir sozinho para a sala: vai lá...e a criança vai, as 
vezes arrastando a mochilinha no chão. (Lilian – monitora negra e 
deficiente física) 

Ao “negar” o carinho e a atenção para as crianças negras e pobres, as docentes legitimam a lógica 
excludente da sociedade, favorecendo a regulamentação de uma hierarquia racial fundamentada 
no racismo enquanto mecanismo biopolítico de manutenção da vida.  

Para Foucault (2010, p. 215): 

Quando tem uma sociedade de normalização, quando você tem um poder 
que é, ao menos em toda a sua superfície e em primeira instância, em 
primeira linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável como 
condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos 
outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o 
Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. 
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O racismo se desenvolve como um mecanismo colonizador, que tem por função matar aqueles e 
aquelas que se distanciam da norma, sendo esta entendida como um elemento que, ao mesmo 
tempo em que individualiza, remete ao conjunto dos indivíduos; por isso, ela permite a 
comparação entre eles. E ao se fazer isso, chama-se de anormal aquele cuja diferença em relação à 
maioria se convencionou ser excessivo insuportável (Vieira-Neto, 2003).  

As multiplas facetas do rascismos se mostram e se redefinem de diferentes formas, entre elas no 
apagamento da historicidade e do pertencimento racial dos sujeitos negros, no primeiro momento, 
quando cheguei ao Centro de Educação Infantil, percebi que existia um grande número de crianças 
descendentes de negros, entretanto, ao conversar com os profissionais que trabalhavam naquele 
ambiente, muitos não compartilhavam da mesma percepção que a minha. 

Aqui têm crianças de várias cores - (pausa), - é bem eclético aqui, você vê 
moreninho, você não vê muito negro aqui, aquele negro, negro você 
sabe... negro. Você vê uma miscigenação muito grande aqui! Tem muito 
aluno branco, pele branca mesmo e tem morenos, não negro! (Simone – 
monitora branca, 12 de dezembro de 2012) 

Incomodado com a percepção dos docentes do CEI, procurei as fichas de matrículas de todas as 
crianças para verificar como estavam descritos os itens cor/raça, valendo ressaltar nesse momento 
que o critério raça/cor, segundo a diretora da instituição, foi preenchido pelos responsáveis legais 
das crianças. 

Curiosamente, das 270 crianças matriculadas no CEI, 44,5% são consideradas negras1 pelos seus 
responsáveis legais, 54 % são declaradas como brancas e 1,5% não preencheram o campo raça/cor 
da ficha de matrícula. Os dados estáticos são expressivos e demonstram que as crianças possuem, 
em alguma medida, um pertencimento étnico-racial construído no seio da família, seja ligado a uma 
ancestralidade europeia branca ou africana negra, algo que está sendo cotidianamente ignorado 
pelos profissionais que atuam na instituição. 

Na sobreposição dos dados podemos perceber uma dinâmica de ocultação por parte dos 
profissionais docentes, referente à descendência negra africana de algumas crianças, e uma 
valorização do pertencimento étnico-racial branco europeu. Oliveira (2004) afirma que este 
processo é perigoso, pois aciona mecanismos de poder que fixam um modelo de sociedade e 
punem todos aqueles que dele se desviam, mutilando a particularidade cultural do seguimento da 
população negra brasileira, a partir de um ritual que se legitima na instituição, não por aquilo que é 
dito, mas por tudo aquilo que é silenciado. 

Em um âmbito micro, podemos encontrar esse mecanismo de diferenciação nas posturas adotadas 
por alguns docentes, que constroem seu fazer pedagógico sobre as bases de tecnologias 
biopolíticas regulamentadoras da vida,  normatizando as diferenças e construído padrões 
hierárquicos de desigualdade. 

As pessoas tratam as crianças diferentes, hoje pra você ter uma ideia, aqui 
na minha sala teve um caso, um menino tinha saído das fraldas, saiu das 

                                                 
1
 No Brasil o movimento negro definiu quem é negro por critérios políticos e socioeconômicos, até mesmo 

para fugir do mito da democracia racial, que tem como uma das matrizes a mestiçagem, neste sentido os 
pardos estão sendo agrupados com os pretos por serem discriminados racialmente também.   
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fraudas há uns dois meses, ai a mãe dele descobriu que estava gravida, ai 
ele deu uma regredida, começou a fazer coco na calça, xixi, as meninas 
começaram a colocar fralda aqui, pra não dar trabalho, pois se a criança 
fizer xixi aqui te m que trocar a roupa, dar banho, etc...se põe na fralda 
fica mais fácil né? É só tirar, jogar fora e pronto. O menino já estava 
usando frauda, já vinha de casa de frauda, acho que nem a mãe deve 
estar tendo muita paciência. Todo dia esse menino acorda de coco, ele 
acorda de coco Flavio, ninguém sente o cheiro, passa aqui o cocô está 
vazando e ninguém vê. Hoje e todo dia, eu o acordo e sei que está de 
coco, se não está o levo para o banheiro, né e peço, pergunto pra ele se 
ele quer fazer, hoje ele veio perto de mim, ele estava de coco, o levei o 
pro banheiro e dei banho. Faz uma semana, praticamente todos os dias, 
se não sou eu é a  outra monitora da tarde, ela olha pra minha cara, ai 
assim, ninguém vai manifestar as outras, a gente acaba levando. É uma 
criança que realmente  as pessoas passam  perto e  fingem que não estão 
vendo, porque sabem que vão ter uma necessidade ali, vai ter que 
descruzar os braços pra fazer alguma coisa.  O menino é  Moreninho, meio 
mulato, coincidentemente. (Risadas).  ( Mayra – Monitora negra) 

A fala da monitora ressalta o processo de exclusão e a construção biopolítica da morte do menino 
negro com base em um conflito racial,  que se legitima através do apagamento da vida. Ao negar o 
direito ao cuidado as monitoras fundam um marcador de diferenciação que conjuga 
simultaneamente o racismo e o adultucentrismo carregado de percepção etapista e delimitador de 
rotinas e fases cronológicas do desenvolvimento. 

Esse processo marca socialmente e subjetivamente a vida de todas as crianças presentes na sala, 
pois ao mesmo tempo em que pune e restringe o direito do cuidado ao menino negro, ensina 
também todas as outras crianças que ser negro não é bom, acionando automaticamente uma  
conexão entre a construção da (in)visibilidade e da exclusão ao corpo negro.  

A monitora ao agradar somente as crianças não-negras, interdita o direito de afeto, carinho e 
atenção as crianças negras, fundamentando a construção de hierarquias sociais pautadas no 
pertencimento racial e criando um processo de exclusão racistas. 

O racismo segundo Kabengele Munanga (1990), é praticado quando a igualdade de tratamento é 
negada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas devido ao seu pertencimento racial. O individuo 
pordador do preconceito racista, tenta excluir os negros de certos tipos de empregos,  de 
alojamento, de brincadeira, de carinho. 

Para Hélio Santos (2001), o racismo é construído sobre o pressuposto da “superioridade de um 
grupo racial sobre outro” assim como da “crença de que determinado grupo possuem defeitos de 
ordem moral e intelectual que lhe são próprios”, criando processos de distanciamento entre os 
diferentes sujeitos da sociedade. 

Esse processo de distanciamento não são nada ingênuos, uma vez que os grupos humanos quando 
alicerçados em relação ao poder, inventam e impõem distâncias uns aos outros. Nessa perspectiva, 
o distanciamento da monitora em relação as crianças negras e os olhares murchos da criança que 
não recebe o carinho da monitora revela as hierarquias sociais estabelecida entre os negros e os 
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não-negros, afirmando a existência de uma diferenciação no tratamento das crianças negras e 
brancas. 

Nesse processo são estreitados laços ideológicos que constroem e advogam a existência não só de 
uma distancia social e cultural entre negros e não-negros, mas também biológicas. Para Nilma 
Gomes (2008), esse processo lança mão de símbolos distintivos oferecidos pela própria organização 
social, a fim de cristalizar os negros em lugares subalternos. Assim, atribui-se um sentido negativo 
as diferenças culturais, físicas e estéticas como as crenças, as artes, o corpo, a cor da pele, o tipo de 
cabelo, entre outros. 

Tais mecanismos de subalternização dos negros, constituem-se como uma estratégia de anulação 
das identidades não-hegemônicas na sociedade, difundindo um padrão de anulação das diferenças, 
e reforçando as hierarquizações estabelecidas com base na estropiação da humanidade dos 
sujeitos negros (Rodrigues; Neira, 2012). Esse processo de hierarquização criar abismos entre os 
diferentes grupos humanos, atuando segundo Octavio Ianne (1987) como uma técnica social de 
manipulação do comportamento de pessoas ou grupos, dividindo ou aglutinando-os, da mesma 
forma que as ideologias religiosas. 

A partir desse referencial os negros e as negras passam a serem vistos como inferiores, existindo 
paralelamente um processo de produção de um tipo de violência que se impregna na próprias vida 
das vitimas, a ponto de se constituir em representação negativa de si mesmo e de seu grupo racial. 
A violência racista apresenta não somente consequências sociais, econômicas e políticas, mas, 
sobretudo, subjetivas. 

Conclusões  

Os dados da pesquisa nos mostram que as crianças diariamente vivenciam práticas racistas e 
discriminatórias, as quais contribuem para que as diferenças fenotípicas sejam entendidas como 
pressupostos naturais das desigualdades. Como afirma Cavalleiro (2005), esse processo não só 
impede o florescimento do potencial intelectual de milhares de mentes brilhantes nas escolas 
brasileiras, como também nos embrutece ao longo de nossas vidas, impedindo de sermos seres 
realmente livres. 

Neste sentido, o fazer docente não deve ser estabelecido dentro de uma lógica na qual a regra 
geral seja o padrão monolítico, pois está forma de estruturação neutraliza diferentes vozes, entre 
elas, as das crianças negras, tendo como objetivo central, construir uma única perspectiva de 
mundo, embebida em uma visão eurocêntrica branca, desvalorizando e ignorando as outras: a 
indígena, a africana e a asiática. 

Como ressalta Gusmão (1999), as instituições educativas como um espaço de transformação, 
devem questionar a validade e a legitimidade do modelo que é tomado como único no interior da 
cultura da qual somos herdeiros. Em sua pesquisa de mestrado, Oliveira (1992) também destaca a 
necessidade de que as instituições educativas contemplem a diversidade racial e as culturas das 
crianças ao mostrar as tensões existentes nas relações raciais da sociedade. 

Ao encontro destes pressupostos, os documentos legais referente à educação das relações étnico-
raciais vêm reafirmando a necessidade de rompimento dos padrões unitários, e a construção de 
processos educativos que valorizem a pluralidade e a polifonias culturais, como determinam as 
diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais (Parecer CNE/CP 003/2004). A 
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educação deve promover oportunidades que ponham em comunicação os diferentes sistemas 
simbólicos e estruturas conceituais, buscando formas de convivência respeitosa, construindo um 
projeto de sociedade em que todos sejam encorajados a buscar, expor e defender suas 
especificidades étnico-raciais. 

Sendo assim, como afirma Silva (2007), é esperado que o jeito de ser, viver e pensar de diferentes 
grupos étnico-raciais sejam respeitados e incluídos: 

(...) não se trata de leviana rejeição a pensamentos alheios ao mundo 
africano, tampouco de mera mudança de pontos de vista ou de 
referências teóricas usualmente empregadas, mas de premência por nova 
mentalidade, imprescindível para que se compreendam ou expliquem 
processos educativos vivenciados pelos negros. O propósito é romper com 
significados produzidos em perspectivas eurocêntricas e que têm sido 
adversos a africanos e afrodescendentes, por instigá-los a se submeter a 
interesses e pensamentos que se pretendem universais (SILVA, 2007, p. 
493). 

Educar para as relações étnico-raciais é também fazer emergir as dores e medos que têm sido 
gerados pelos processos de opressão existentes na sociedade (BRASIL, 2004), e possibilitar a 
destruição das paredes eurocêntricas que constroem os pilares de sustentação das nossas creches 
e pré-escolas brasileiras. 
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Resumo 

O seguinte trabalho é resultado de uma interação do ensino superior com uma escola 

de educação básica do município de Santo Antônio de Jesus-BA, sendo um projeto de 

estágio no qual tinha como objetivo principal identificar os problemas ambientais 

existentes na cidade diante da visão dos alunos do ensino médio do Colégio Estadual 

Romulo Almeida e posteriormente transforma-las em esquetes teatrais, criadas e 

interpretadas por estes, utilizando-se assim do teatro como ferramenta didática e a 

cidade como mediadora e lócus da produção do conhecimento. O propósito ao unir 

escola e cidade é fazer com que a escola não seja apenas mais uma construção à 

parte, um local isolado que serve apenas para ensinar e aprender, mas também, 

fazer com que os alunos e todo o corpo docente possam ver a cidade de outra forma, 

tal como ferramenta de ensino e consequentemente de aprendizagem, pois a cidade 

dispõe de um leque de ferramentas que podem ser utilizadas na construção do 

conhecimento. O teatro entra nesse processo como uma ferramenta didática versátil, 

no qual os alunos tornam-se os formadores de seus próprios conhecimentos, 

assumindo um papel importante na vida dos estudantes, uma vez que, sendo 

devidamente utilizado, auxilia no desenvolvimento da criança e do adolescente, 

despertando o gosto pela leitura, promovendo a socialização e principalmente 
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melhorando a aprendizagem dos conteúdos propostos pela escola, correlacionado a 

sua visão do mundo exterior com a do ambiente escolar, criando assim novas 

possibilidades de construção do conhecimento para além da sala de aula. 

Palavras chave 

Cidade, teatro, educação, currículo, urbanização, conhecimento  

 

Abstract 

La siguiente investigacion es el resultado de una interacción de la educación superior 

con un sistema de educación primaria en Santo Antônio de Jesus, Bahia, siendo um 

proyecto de prática laboral em la que tenía como objetivo identificar los principales 

problemas ambientales de la ciudad desde del punto de vista de los estudiantes 

escuelas de la secundarias del colegio  Rómulo Almeida y posteriormente 

transformandalas en sketches teatrales, creados e interpretados por ellos, con lo que 

el uso del teatro como herramienta de enseñanza y de la ciudad como un mediador y 

locus de producción de conocimiento. El propósito de unir la escuela y la ciudad es 

hacer con que la escuela no sea tan sólo un edificio aparte, un lugar aislado que mal 

sirve para enseñar y aprender, sino también para que los estudiantes y todo el 

profesorado puedever la ciudad com outra mirada, como una herramienta de 

enseñanza y por lo tanto de aprendizaje, ya que la ciudad tiene una serie de 

herramientas que se pueden utilizar en la construcción del conocimiento. El teatro 

entra en este proceso como una herramienta de enseñanza versatil, en el que los 

estudiantes se convierten en los responsables por su propio conocimiento, 

asumiendo un papel importante en la vida de los estudiantes, ya que, siendo utilizado 

correctamente, ayuda en el desarrollo del niño y del adolescente despertar el gusto 

por la lectura, promovendo la socialización y sobretodo mejorando el aprendizaje de 

los contenidos propuesto por la escuela, en relación con su visión del mundo exterior 

con el ambiente escolar, creando así nuevas oportunidades para la construcción del 

conocimiento más allá del aula. 
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INTRODUÇÃO  

  A proposta desse artigo é apresentar a cidade como meio educativo 

acordando com as ideias de Moacir Gadotti (2006) quando afirma que a cidade 

dispõe de inúmeras possibilidades educadoras, na qual a vivência se constitui num 

espaço cultural de aprendizagem por si só.  

    Dessa forma, entender a cidade como espaço educativo e de reeducação 

implica perceber o que ela torna visível, o que ela oculta, silencia e deixa à sombra, 

quais são nossos direitos e deveres na cidade, pois nem sempre   são 

democraticamente apreendidos no espaço formal da escola. Somos, na cidade, todos 

iguais, ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? 

A expectativa da realização dessa oficina foi enfatizar as questões urbanas e 

principalmente possibilitar que os participantes reconheçam as demandas de sua 

comunidade local. Ou seja, contribuir para que o espaço não-formal da cidade se 

afirme como lugar de produção de conhecimento significativo para os alunos e a 

comunidade, mediando processos que busquem a garantia do direito à cidade.  

É nessa perspectiva que utilizaremos o teatro como ação educativa, 

promovendo inúmeras situações de aprendizagem, bem como interagindo com o 

cotidiano da comunidade e funcionando como elo entre cultura, sociedade e 

indivíduo. 

 Sendo assim, as artes cênicas ajudam a entender os grandes dilemas sociais 

e individuais, pois exigem do ator e do público participação ativa, instigando o olhar 

sobre diferentes realidades. Sua linguagem ajuda no aprendizado sobre nós mesmos, 

nossas relações, o cotidiano, a história do “seu mundo”, servindo como instrumento 

para fomentar discussões. 

Milton Santos (2003) nos aponta um caminho: “A cidade é o lugar em que o 

mundo se move mais, e os homens também. A copresença ensina aos homens a 

diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a 
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cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a copresença 

e também maiores as lições e o aprendizado.” Diante disso iremos fazer uma leitura 

geográfica da cidade através do teatro, uma vez que as atividades teatrais podem ser 

vistas como processo formativo e informativo do aluno.  

Na educação, o teatro pode ser utilizado como material didático em 

diversas disciplinas, pois é uma arte com potencial para o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que estimula a criatividade, a interdisciplinaridade, o 

trabalho coletivo e a pesquisa, colaborando para a formação do educando, 

desenvolvendo aspectos sociais, afetivos, éticos e cognitivos, ao mesmo tempo em 

que reflete e relaciona as questões que envolvem o seu cotidiano com a realidade 

social mais ampla. O teatro forma um canal de expressão e ao mesmo tempo um 

instrumento de reflexão e integração social, proporcionando aos indivíduos o acesso 

à arte, à fluência de ideias e experiências que vêm contribuir para a promoção da 

cidadania.  

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar os problemas ambientais existentes na cidade diante da visão dos alunos 

do ensino médio do Colégio Estadual Romulo Almeida trabalhando a cidade como 

projeto educativo que dispõe de inúmeras possibilidades educadoras utilizando o 

teatro como uma ferramenta didática. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diversificar a maneira de aprender sobre a realidade, utilizando o teatro como linguagem 

relevante nos estudos geográficos; 

 Contribuir para o conhecimento dos problemas urbanos e representá-los através de 

esquetes teatrais;  

 Estimular o desenvolvimento da criatividade dos educandos através do contato direto com 

jogos e exercícios teatrais; 

 Favorecer a compreensão do teatro como cultura, do artista como ser social e dos alunos 

como produtores do seu próprio conhecimento geográfico; 
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METODOLOGIA  

As atividades iniciaram mediante a discussão sobre os conceitos de cidade, 

urbano e urbanização, contextualizando-os com a realidade local. A socialização dos 

conteúdos e a construção do conhecimento congregaram um conjunto de etapas, 

atividades e papéis distribuídos entre os participantes e ministrantes, articulando 

argumentos teóricos e ideias produzidas e que foram oportunizadas por intermédio 

dos debates e dinâmicas realizadas durante todo o período da oficina. 

Outro ponto importante a ser destacado são os componentes curriculares e 

transversais que são trabalhados no decorrer da oficina bem como; Língua 

Portuguesa, Ciências, Geografia, História e Artes, Identidade, Cidadania, Ética, 

Pluralidade Cultural e Meio Ambiente, que se encaixam dentro dos trabalhos de 

campo em que os participantes irão conhecer vários equipamentos públicos e regiões 

da cidade. Essa ida a campo proporciona um reconhecimento de espaços muitas 

vezes desconhecidos dos participantes, possibilitando a desconstrução de certos 

imaginários sobre a cidade, e, principalmente, possibilitando a construção de um 

conhecimento mais próximo do cotidiano urbano e de suas contradições. 

Os participantes foram avaliados ao longo da oficina, considerando que todos 

foram chamados a apresentarem ideias e sugestões para a realização de esquetes 

teatrais que retratem as vivências urbanas mediante os trabalhos de campo no 

entorno da escola. Os critérios de avaliação privilegiam a dedicação do participante, 

levando também em conta a assiduidade e as colaborações mais criativas. A 

conclusão do trabalho se deu com a apresentação de esquetes teatrais produzidas 

pelos alunos mediante conhecimentos adquiridos e construídos no decorrer da 

oficina, sendo apresentadas como culminância do projeto em sua fase final. 

 

A CIDADE 
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Para entender o que é cidade educadora, e qual o seu papel na formação do 

cidadão, vamos primeiramente entender como surgiram às cidades. De acordo com 

Marcelo Lopes de Souza, em O ABC do Desenvolvimento Urbano. 

A regra geral foi a de que o surgimento das primeiras cidades se deu 
entrelaçado com o aparecimento de formas centralizadas e hierárquicas do 
exercício de PODER, e, com efeito, foi justamente a formação de sistemas 
de dominação, com monarcas e seus Iexércitos, que permitiu, ao lado das 
inovações técnicas, uma crescente extração de excedente alimentar, sobre 
o fundamento da opressão dos produtores diretos. (SOUZA, 2005) 
 
 

Com isso podemos afirma que a natureza da cidade é dupla: ela surgiu da 

reunião de muitas pessoas em um só lugar, sim, mas antes disso surgiu da 

especialização de tarefas. Da diferença entre os talentos dos homens. E, à medida 

que uma cidade vai se sofisticando, as atividades vão se tornando mais 

especializadas. Uma cidade moderna tem de tudo, é capaz de suprir as necessidades 

mais específicas. Assim, pode-se considerar que as primeiras cidades surgem como 

resultado de transformações socioeconômicas, políticas e culturais que a 

humanidade passou ao longo da História. 

Mais será quem essa cidade descrita acima pode fazer parte do processo de 

ensino aprendizagem de jovens e adultos estudantes do ensino fundamental e 

médio? A resposta é sim, como a surgimento de um projeto chamado Cidades 

Educadoras. Esse projeto teve início como um movimento, em 1990, com base no I 

Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, quando um 

grupo de cidades representadas por seus governos locais, pactuou o objetivo comum 

de trabalhar juntas em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida os 

habitantes, a partir da sua participação ativa na utilização e evolução da própria 

cidade e de acordo com a carta aprovada das Cidades Educadoras. Mais tarde, em 

1994, o movimento foi formalizado como o III Congresso Internacional em Bolonha. 

Mas a cidade pode ser intencionalmente educadora. Uma cidade pode ser 
considerada como uma cidade que educa quando, além de suas funções 
tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços), ela 
exerce uma nova função, cujo objetivo é a formação para a e pela 
cidadania. Para uma cidade ser considerada educadora, ela precisa 
promover e desenvolver o protagonismo de todos e de todas – crianças, 
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jovens, adultos, idosos – na construção do direito à cidade de educadora. 
(GADOTTI, 2006). 
 
 

Como afirma Moacir Gadotti em um artigo publicado pela Revista Pátio em 2006, não é 

qualquer cidade que se encaixa no viés de uma cidade educadora, ele tem que praticar funções além 

das suas, a função de formar cidadãos. Analisando todo esse contexto em que a cidade educadora 

esta inserida, não podemos deixar de lado a nossa outra protagonista, a Escola. A cidade e a escola 

devem andar de mãos dadas na construção do conhecimento e na formação de cidadãos, conforme 

afirma Gadotti: 

 

A educação para a cidadania torna-se, assim, uma educação 

ecológica. A escola deixa de ser um lugar abstrato para inserir-se 

definitivamente na vida da cidade e do planeta, ganhando nova vida. 

A escola transforma-se em um novo território de construção da 

cidadania. (GADOTTI, 2006) 

 

 
A intensão ao unir escola e cidade é fazer com que a escola não seja apenas mais uma 

construção a parte, um locar isolado que serve apenas para ensinar e aprender, mais também fazer 

com que os alunos e todo o corpo docente possam ver a cidade de outra forma, a cidade como 

ferramenta de ensino e consequentemente de aprendizagem, pois a cidade dispõe de um leque de 

ferramenta que podem ser utilizadas na construção do conhecimento.  

 

O TEATRO  

Ensinar o conteúdo disciplinar, atualmente, não é a única função da escola. 

Enquanto instituição formadora, ela deve viabilizar formas de acesso ao lazer, à 

cultura, às práticas esportivas e até questões religiosas, permitindo a integração mais 

efetiva dos alunos na sociedade/cidade.   

Nesse sentido, o teatro tem um papel importante na vida dos estudantes, 

uma vez que, sendo devidamente utilizado, auxilia no desenvolvimento da criança e 

do adolescente como um todo, despertando o gosto pela leitura, promovendo a 

socialização e, principalmente, melhorando a aprendizagem dos conteúdos 
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propostos pela escola, facilitando sua visão do mundo exterior ao do ambiente 

escolar, vendo possibilidades de aprender fora deste local, mais especificamente na 

cidade. 

Segundo Reverbel (1996), o teatro não deve ser realizado no formato de 

espetáculos, em que as crianças apresentam uma peça previamente ensaiada para 

um público. Já que esse tipo de atividade gera, segundo a autora, uma expectativa 

por parte desses espectadores sobre o aluno. Pais, professores e colegas acabam 

esperando um desempenho profissional e na escola não há atores, há alunos 

desempenhando função lúdica, proposta como atividade didática.  

O professor deve adaptar as atividades e ordem de aplicação de cada 
conjunto às condições de espaço, de material colocado à disposição das 
crianças e, principalmente, partir da sua própria percepção dos tipos de 
personalidade das crianças com quem trabalha. O educador deverá adaptar 
o ensino a cada momento, a cada criança e a cada grupo. (REVERBEL, 1996, 
p.: 25) 

 

Sem dúvida, com a força e magica do teatro, colocamos o serviço do processo 

educativo. Na medida em que o teatro engloba todas as demais artes cria condições 

para ampliação do campo psicológico e se constitui em elemento importantíssimo na 

formação intelectual, ética, moral, artística e social do jovem do século XXI. 

 

A CIDADE E O TEATRO – experiência de estágio em espaços Não-Normais 

No campo da educação não formal, o estágio se constitui em um momento 

em que o estudante pode aprender a desenvolver suas habilidades pedagógicas em 

ambientes não escolares, ou na própria escola, só que com praticas pedagógicas 

diferenciadas das de uma sala de aula “normal”. Torna-se necessário que o curso de 

geografia busque a sua especificidade e diferenciação durante o desenvolvimento da 

formação inicial dos futuros educadores, de modo que venha ampliar o seu campo de 

atuação, sem confundir com o trabalho de profissionais de outras áreas.      

 Foi com esse intuito que iniciamos um trabalho diferenciado, juntando o teatro e o 

ensino de geografia. A partir dos trabalhos realizados anteriormente houve uma 

motivação a dar continuidade a essa proposta, desta vez levando o teatro para nossa 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    845 

 

oficina de estágio em espaços não formais, dai a ideia de trabalhar a cidade, que é o 

espaço não formal, e o teatro que foi o instrumento didático utilizado para 

interpretar a cidade. 

 A proposta da oficina foi trabalhar os problemas ambientais existentes na cidade de 

Santo Antônio de Jesus – BA, na visão dos alunos do ensino médio do Colégio 

Estadual Romulo Almeida, na mesma cidade e posteriormente transforma-los em 

esquetes teatrais, criadas e interpretadas por estes alunos. A partir de dinâmicas e 

saídas a campo os alunos puderam elencar os diversos problemas urbanos dessa 

cidade. 

Na figura 01 os alunos realizam dinâmicas propostas pelos ministrantes da oficina, 

todas as dinâmicas são contextualizadas, ou seja, trás como foco principal os 

problemas urbanos. 
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Após diversas dinâmicas, e algumas micro aluas, todas com a participação ativa dos 

alunos, ele já começaram a desenvolver o seu pensamento critico acerca do tema 

proposto. Dai então partimos para algo mais concreto que foi a saída a campo. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na saída a campo (figura 02), os alunos identificaram e visualizaram os 

problemas urbanos, e assim começaram a ter um novo olhar para com este ambiente 

que é tão familiar a eles (a praça visitada – Praça do São Benedito – fica no arredor 

do colégio), características que antes passavam despercebidas, agora são vistas e 

analisadas com um olhar mais critico. 

Figura 01 – Oficina de estagio em espaços Não-Normais realizada no 

Colégio Estadual Rômulo Almeida. Acervo próprio.  

Figura 02: Oficina de estagio em espaços Não-Formais – saída a 

campo.  Acervo próprio. 
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Posteriormente inicia-se a fase de criação e ensaios dos esquetes, tudo com 

supervisão e auxilio dos monitores da oficina, porem a construção e as ideias foram 

de exclusividades dos alunos. O processo de criação se deu inicialmente com a 

escolha dos problemas urbano, dos vários destacados por eles durantes a oficina, 

tiveram quem escolher um ou mais para desenvolver em seu esquete. Feito isso foi 

só escrever o texto, ensaiar e, enfim apresentar. 

A apresentação dos esquetes (figura 03) ocorreu no mesmo lugar onde se 

realizou a oficina, no Colégio Estadual Romulo Almeida.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As cidades dispõem de várias possibilidades educadoras. A vivência na 
cidade, por si só, constitui-se em um espaço cultural de aprendizagem 
permanente e espontâneo. Elas nos falam, às vezes gritam, chamam nossa 
atenção ao proclamar seus feitos, sua história. Precisamos parar para 
escutá-las. Nesse sentindo, elas também nos educam. (GADOTTI, 2006) 

 

Figura 03: Oficina de estagio em espaços Não-Normais realizada 

no Colégio Estadual Rômulo Almeida. Acervo próprio. 
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Como afirma Gadotti (2006), a cidade é uma escola a céu aberto, ela fala, ela 

mostra, e às vezes nos fechamos os olhos para não ver. Portanto cabe a escola, como 

instituição, mostrar esta possibilidade de uma educação fora dos moldes padrões, 

onde a sociedade, os alunos, professores, direção, todos façam parte de um mesmo 

processo, o processo de ser um cidadão, este foi o intuito de nossa oficina, fazer com 

que os alunos tenham gosto pelo conhecimento, e que eles possam ver a escola 

como um lugar agradável de convivência e de troca de conhecimento. 

 

CONCLUSÃO  

A cidade e o teatro são ferramentas importantes no processo educativo, pois, 

através deles pode-se construir diversas leituras de assuntos do cotidiano que se 

correlacionam com os conteúdos curriculares propostos em escolas do município de 

Santo Antônio de Jesus BA. Conseguir fazer como que o alunado entenda a cidade 

para além de simples prédios, comércios e residências, não é tarefa fácil, no entanto 

com o auxilio do teatro observamos que é possível aprimorar a visão do aluno para 

com o lugar que ele vive. 

Ao fim da execução do projeto, foi notável o quão maravilhado o alunado ficou 

ao perceber a gama de informações que a cidade poderia lhes oferecer, mostrando 

que conseguiram efetivamente sair dos papéis de protagonistas da cidade e 

passaram a exercer o papel do telespectador, onde veem a cidade em sua 

pluralidade, valorizando-a, identificando seus problemas e levantando possíveis 

soluções. 

É fundamental para a escola possibilitar aos seus educadores a oportunidade 

de criar e executar aulas fora dos padrões formais, no qual expresse que a sala de 

aula possa ser qualquer lugar, uma praia, uma cidade, uma rua, um comércio, pois a 

construção do conhecimento não se dá apenas em ambiente escolar, mas também 

fora dos muros da escola. 
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Resumo 

Este artigo oportunizou a aplicação de uma metodologia distinta da convencional utilizada 
pelos profissionais psicopedagogos em atendimento clínico ou em sala de aula e baseando-
se em um estudo de caso, apresenta o caso de uma criança de 10 anos do ensino 
fundamental, matriculada em uma escola pública da cidade de Campinas – SP, que após 
descartado qualquer déficit neurológico, foi diagnosticada com dificuldade de aprendizagem 
na leitura e escrita. Após inúmeras propostas psicopedagógicas convencionais que não 
apresentaram resultados satisfatórios às dificuldades apresentadas pela criança, foram 
aplicadas algumas atividades por meio de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs), 
propiciando momentos prazerosos, através de histórias audiovisuais, jogos de raciocínio, 
músicas, questionários, produção de textos, produção de imagens e animações, leitura, 
elaboração de um diário virtual entre outras atividades que estimularam e contribuíram 
para uma melhor aquisição da leitura e escrita superando assim suas dificuldades.  

Palavras chave 

Dificuldades de Aprendizagem; Falta de Estímulo Escolar, Tecnologia da Informação e 
Comunicação, metodologia inovadora. 

Abstract 

This article provided an opportunity of the enforcement of a distinct methodology of 
conventional used by professional psychopedagogues in clinical treatment or in the 
classroom and based on a case study, introduces the case of a 10 year old child of the 
elementary school, enrolled in a public school in the city of Campinas - SP, that after 
discarded any neurological deficit, was diagnosed with learning disabilities in reading and 
writing. After many psychopedagogical proposals who did not have satisfactory results of 
the difficulties faced by the child, some activities were applied through Information and 
Communication Technology (ICT), providing pleasant moments through audiovisual stories, 
thinking games, songs, quizzes, texts production, producing images and animations, reading, 
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creating a virtual diary among other activities that encouraged and contributed to a better 
acquisition of reading and writing thus overcoming their difficulties. 

 
Keywords  

Learning Disabilities; Lack of School Incentive, Information and Communication Technology, 
innovative methodology. 

Introdução 

As novas tecnologias vêm adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional. Sua 
utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem aumentando 
de forma rápida entre nós. Nesse sentido, a educação vem passando por mudanças 
estruturais e funcionais e para que a educação esteja atualizada, necessita que também 
mude sua estrutura tanto do espaço físico como de materiais permanentes, utilizando 
produtos de alta tecnologia, computador, tablets, iphone, aparelhos de áudio, entre outros.  

Não vivemos mais em uma época em que se deve justificar a utilização das novas 
tecnologias na escola, porque já existe consenso quanto à sua importância, o único equívoco 
que ainda é possível se deparar é a falta de disponibilidade ou oportunidade que alguns 
profissionais da educação não evidenciam em relação a utilização tecnológica para fins 
didáticos pedagógicos, e desta maneira deixam de explorar o potencial destas ferramentas 
no sentido de acompanhar as tendências da sociedade tecnológica já instaurada no mundo 
contemporâneo. 

Segundo Raiça (2008), com tanta evolução o professor passou a se deparar com uma 
variedade de demandas digitais incorporadas ao universo educacional, que se inserem nos 
espaços escolares “sem ao mesmo pedir licença”, e por isso não conseguem se adaptar na 
mesma velocidade para recebê-la, deixando assim, os alunos à deriva quanto ao uso das 
novas tecnologias dentro da sala de aula de maneira estimulante. A autora complementa 
ainda que somente com o passar do tempo, algumas escolas estão percebendo o potencial 
desse tipo de ferramenta, e inevitavelmente, além de promover o contato com o 
computador, terão como objetivo a utilização dessa ferramenta como instrumento de apoio 
às disciplinas e aos conteúdos lecionados. 

Diante tantas transformações no cenário atual em relação a educação e aos alunos inseridos 
na era digital “é muito difícil para os professores brasileiros, mesmo com iniciativas vindas 
do Estado, adaptarem-se à cultura jovem e tornarem suas aulas mais atrativas” (AMARAL; 
GARBIN, 2008, p.2). 

Prensky (2001; 2007; 2009 apud GARBIN 2011) argumenta que, com o advento das Novas 
Tecnologias da Comunicação e da Informação e a rápida disseminação do conhecimento, 
novas formas de pensar surgiram. Para ele, os sujeitos nascidos num mundo altamente 
tecnológico pensam e agem de maneira diferente em relação aos conhecimentos, utilizam 
novos mecanismos para resolver um problema, divulgam e compartilham conteúdos, dentre 
tantas outras atividades, afinal a criança já nasceu envolvida pela tecnologia.  
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O fato do professor muitas vezes resistir em usar o computador para evitar que as pessoas 
percebam sua limitação ao lidar com a tecnologia e desta forma questionem sua 
competência docente, deixa-o afastado de refletir que diante uma mudança de 
comportamento enfrentando os desafios de uma nova sociedade, a única beneficiada é a 
educação. 

Em meio a esses recursos tecnológicos indispensáveis na sociedade contemporânea, o 
psicopedagogo também perceberá a importância na utilização das TICs para promover o 
desenvolvimento educacional, com recursos que hoje são considerados simples e de fácil 
acesso por todos, como vídeos, filmagens, fotos, músicas, sites, celulares, gravadores e etc. 
Estes aparatos tecnológicos remetem e despertam para outros tipos de materiais de apoio 
convencionais como revistas, jornais, folhetos de propagandas e se torna incentivo de 
pesquisas tanto na internet quanto em livros que também são disparadores para incentivar 
a leitura.  

Foi com base neste cenário que, surge o seguinte questionamento: seria possível a utilização 
das novas tecnologias para acelerar o desenvolvimento de crianças que apresentam 
dificuldades e falta de estimulo na leitura e escrita?  

No contexto deste estudo, as novas tecnologias serão contempladas como ferramentas 
estimuladora de leitura e escrita em atendimento psicopedagógico no trabalho com crianças 
que apresentem falta de estímulo a este aspecto educacional.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho destina-se a justificar se a utilização de recursos tecnológicos 
aplicados no trabalho psicopedagógico clínico ou em sala de aula, pode acelerar o processo 
de estímulo á leitura e escrita em crianças que apresentam dificuldades pedagógicas. 

Metodologia 

A metodologia deste trabalho baseou-se no acompanhamento de um estudo de caso com 
uma criança de 10 anos que frequentava o 6º ano do ensino regular no período matutino 
em uma escola pública na cidade de Campinas/ SP.  

Inicialmente foi realizada uma anamnese psicopedagógica com a mãe da criança e uma 
conversa bastante minuciosa com a professora da escola para registrar as reais dificuldades 
que a criança apresentava.  

Um amplo estudo exploratório foi realizado com a criança durante 3 sessões de 1 hora em 
atendimento clínico com o objetivo de sondar as queixas levantadas. Durante as 3 sessões 
avaliativas realizou-se também provas para diagnóstico do pensamento operatório concreto 
(Piaget) assim como outros testes psicopedagógicos que registraram as reais dificuldades 
que a criança encontrava.  

As sessões de atendimento especifico para iniciar o trabalho psicopedagógico em relação as 
dificuldades encontradas pela criança foram aplicadas durante dois meses com duas sessões 
semanais.  
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Ao longo deste período de avaliação e atendimento especifico, foi possível registrar as 
melhorias que a criança apresentou diante atividades trabalhadas com utilização 
tecnológica, porém é importante ressaltar que apesar da publicação deste artigo apresentar 
os resultados que se encontram abaixo, a criança não obteve alta imediata das sessões 
psicopedagógicas. 

1 – Revisão da Literatura  

1.1 – Uso das TICs no Processo de Aprendizagem 

Leite (2003), aponta que a tecnologia educacional tem duas definições, as tecnologias 
independentes e as tecnologias dependentes.  

Para Leite (2003) as tecnologias dependentes são as mais tradicionais como os álbuns 
seriados, blocão, cartão relâmpago, cartazes, fichas, estudos dirigidos, gráficos, histórias em 
quadrinhos, ilustrações, gravuras, instruções programadas, jogos, jornais, jornais escolares, 
livros didáticos, livros instrucionais, livros infantis e infanto-juvenil, mapas e globos 
terrestres, modelos, módulos, módulos instrucionais, giz, quadro-de-pregas, sucatas, entre 
outros materiais que são habitualmente utilizados no cotidiano escolar.  

As tecnologias independentes são os computadores, vídeos, dvds, cds, internet e suas 
diversas ferramentas, rádios, tv, slides, retroprojetores, máquinas fotográficas, filmadoras, 
celulares, calculadoras científicas, ipad, ifone, tablets, vídeos games entre outros recursos, 
oferecidos no mercado tecnológico.  

A tecnologia por si só, não garante a qualidade e dinamismo do processo de ensino-
aprendizagem, ela faz parte do cotidiano dos alunos e fornece uma oportunidade de rever 
as novas formas de pensar, sentir, agir e interagir com o mundo, podendo servir como 
instrumento de integração do sujeito com a sociedade, lhe proporcionando uma ampla visão 
e estímulos transformando o seu interlocutor de sujeito passivo a um sujeito interativo. 

Sendo assim, a tecnologia da informação passa a ser um instrumento estimulador e 
mediador de maneira propícia, oferecendo condições e ambientações para que a criança 
aproprie-se dela.  

É possível constatar que as crianças estimuladas com as Tecnologias Independentes, são 
preparadas para lidar, manusear e interpretar as novas linguagens de comunicação que 
surge constantemente no mundo atual e futuro, preparando-as para uma realidade que se 
modifica, e se atualiza todos os dias, para um mercado dinâmico, criativo e tecnológico que 
surge.  

“... a escola deve ser o espaço aberto de interações diversas, produção de conhecimentos e 
cultura por parte dos alunos, dos professores e da comunidade […] a escola deve fazer o 
aluno a aprender a aprender, a criar, a inventar soluções próprias diante dos desafios, enfim 
formar-se com e para a autonomia, não para repetir, copiar e imitar” (LEITE, 2003, p.14 e 
15).  
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Para Masetto (2001), o processo de aprendizagem através das TICs se dá a partir de quatro 
conceitos, o conceito de aprender, o papel da criança, o papel do mediador e o uso da 
tecnologia.  

Masetto (2001) afirma que o conceito de aprender está ligado diretamente a um sujeito que 
é o aprendiz, que por vezes busca e adquiri informações, dá significado ao conhecimento, 
produz reflexões e conhecimentos próprios, pesquisa, dialoga, debate, muda 
comportamentos, transfere aprendizagens, desenvolve sua criticidade, resolve problemas, 
enfim, para definir em duas palavras, ele cresce e desenvolve-se.  

Este conceito tem a ver com o desenvolvimento humano como um todo, e em todas as 
áreas: área de conhecimento, de sensibilidade, de competências, e de atitudes ou valores. 
Tem a ver também com “o conceito de totalidade que preside a realidade do ser humano 
em qualquer momento, idade, estado ou circunstancia de sua existência” (MORAN et al, 
2001, p 140).  

Sendo assim, a criança passa a assumir o papel de aprendiz ativo e participante, ou seja, 
passa a ter ações que o levam a aprender e mudar seu comportamento, realizando-as 
sozinho, com o mediador e pessoas que vivem ao seu redor, desenvolvendo a interação com 
pleno sentido no processo de aprendizagem.  

Num processo de aprendizagem o uso de tecnologias evidentemente também se alterará. 
Não se trata mais de privilegiar a técnica de aulas expositivas e recursos audiovisuais, mais 
ou menos convencionais ou modernos, usar datashow e power point ao invés do quadro 
negro, mas sim escolher as técnicas que a criança se desenvolva.  

Como o processo de aprendizagem abrange o desenvolvimento intelectual, afetivo, o 
desenvolvimento de competências e de atitudes, pode-se deduzir que a tecnologia a ser 
usada deverá ser variada e adequada a esses objetivos.  

É necessário construir outra configuração educacional, que integre os novos espaços de 
conhecimento em uma proposta de renovação da escola. Nessa nova configuração, o 
conhecimento não pode estar centralizado no professor, nem no espaço físico e nem no 
tempo escolar, mas deve ser visto como um processo em permanente transição, 
progressivamente construído. (ALMEIDA; ALONSO, 2007, p 19) 

A ênfase no processo de aprendizagem exige que se trabalhe com técnicas que incentive a 
participação da criança, a interação, a pesquisa, o debate, o diálogo; que o mediador 
promova a produção do conhecimento; que permita o exercício de habilidades humanas 
importantes como pesquisar em biblioteca, apresentar trabalhos na escola, dialogue etc.; 
que favoreça o desenvolvimento de habilidades próprias que não estão visíveis devido à 
falta de estímulo.  

1.2 – A Utilização das TICs como Medicação Psicopedagógica 

A partir da discussão apresentados em relação ao uso das TICs no processo de 
aprendizagem, será introduzida a reflexão sobre a possibilidade da utilização das novas 
tecnologias para acelerar o desenvolvimento de crianças que apresentam dificuldades e 
falta de estimulo na leitura e escrita.  
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Entende-se que mediação são as atitudes e comportamentos de um facilitador, incentivador 
ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte 
“rolante” entre o aprendiz e sua aprendizagem, ou seja, que ativamente colabora para que o 
aprendiz chegue aos seus objetivos.  

A psicopedagogia, ao chamar para si, como campo e objeto de estudo, os problemas da 
aprendizagem, acredita-se que deve resgatar, em primeiro plano, o sujeito da 
aprendizagem.  

Moran (2008) diz que em trabalho psicopedagógico que segue a linha tecnológica, o 
principal objetivo é resignificar na criança sua autonomia e espontaneidade, despertando de 
si mesmo como autor da própria história, aquele que decide o que fazer, como, quando e 
por que fazê-lo.  

Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de qualidade, que integre 
todas as dimensões do ser humano. Para isso precisamos de pessoas que façam essa 
integração em si mesmas no que concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, 
ético e tecnológico, que transitem de forma fácil entre o pessoal e o social, que expressem 
nas suas palavras e ações que estão sempre evoluindo, mudando, avançando. (MORAN, 
2008, p.15) 

Nesse sentido, é perceptível que o psicopedagogo se adeque perfeitamente como 
mediador, pois quando realiza um atendimento que é individualizado, ele tem a 
possibilidade de colaborar no desenvolvimento do individuo e desta forma, ele também 
deve entender o uso das TICs, aprimorando-se para atender de forma prazerosa e 
estimulante alguma dificuldade apresentada em relação ao uso do computador, da internet, 
do CD-ROOM, pen drive, da hipermídia, da multimídia, de ferramentas de educação a 
distancia, como chats, grupos ou listas de discussão, correio eletrônico etc. – além de outros 
recursos e linguagens digitais de que atualmente é disposto e que podem colaborar 
significativamente para tornar o processo do atendimento e da educação mais eficiente e 
eficaz.  

Para Masetto (2000), tendo como visão a adequação do psicopedagogo com o uso das TICs 
dentro das dificuldades e falta de estímulo de leitura e escrita, o atendimento 
psicopedagógico passa a apresentar fundamentos práticos de utilização das novas 
tecnologias.  

Como subsídios para o estimulo dessas dificuldades Masetto (2000), diz ainda que o 
profissional pode possibilitar o aprimoramento da aquisição de vocabulário, desenvolver a 
alfabetização digital, desenvolvimento do raciocínio lógico, da leitura e da escrita.  

Além de estimular seus interesses pelas diversas temáticas e que essas possam ser 
elementos estimulantes à leitura, pesquisa e ao conhecimento, a ideia é que crianças que 
apresentam essas dificuldades possam se tornar protagonistas da produção do próprio 
conhecimento e responsável pela difusão do mesmo em seu meio social com o apoio do 
trabalho psicopedagógico individualizado.  

Moran (2007) expõe algumas possibilidades de desenvolvimento cognitivo com o uso das 
TICs:  
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 Desenvolvimento da habilidade de usar diferentes meios de pesquisa (livros, revistas, 
entrevistas, experimentações, Internet, CDs ROMs e muitas outras fontes);  

 Desenvolvimento de atitudes autônomas de busca de informações;  

 Desenvolvimento de habilidade de leitura e interpretação de textos;  

 Expansão do universo textual da criança, colocando-o diante de diferentes formas de 
linguagem (textos com diversas formas de linguagem, figuras, gráficos, ilustrações, 
imagens, filmes, etc.);  

 Desenvolvimento da capacidade de análise e síntese das informações (respeitando o 
nível de desenvolvimento cognitivo da série e faixa etária da criança);  

 Desenvolvimento de habilidades artísticas relativas à apresentação gráfica dos 
trabalhos de pesquisas produzidos, fazendo uso de imagens e ilustrações diversas, 
bem como de programas e instrumentos de produção artística digital;  

 Desenvolvimento de habilidade de escrita, reescrita e produção textual;  

 Desenvolvimento de habilidades de comunicação ao apresentar os resultados da 
pesquisa;  

 Desenvolvimento de habilidades de trabalho colaborativo (pesquisando-se em 
grupos e contando com apoio de adultos);  

 Trabalho de questões de ética e cidadania relativas à propriedade intelectual;  

 Desenvolvimento de habilidades de integração de diferentes mídias (uso de 
multimídia: texto, som e imagem).  

Para Gouvêa (1999), o mediador será mais importante do que nunca, pois ele precisará se 
apropriar dessas tecnologias e introduzi-las no seu ambiente, no seu dia-a-dia, da mesma 
forma que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de começar a lidar de 
modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de comunicação de 
lado. Eles continuarão a ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto, pela emoção, pela 
afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora também pelo 
computador, pela informação em tempo real, pela tela em camadas, em janelas que vão se 
aprofundando às nossas vistas.  

Como diz Lévy (1998), a construção do conhecimento passa a ser igualmente atribuída aos 
grupos que interagem no espaço do saber. Ninguém tem a posse do saber, as pessoas 
sempre sabem algo, o que as tornam importante quando juntas, de forma a fazer uma 
inteligência coletiva. “É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 
valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 
competências." (LÉVY, 1998, p. 28).  

2 - Desenvolvimento  
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2.1 - O caso estudado: GUSTAVO  

Gustavo é um nome fictício dado para resguardar a identidade da criança atendida.  

É um menino de 10 anos que frequenta o 6º ano do ensino regular no período matutino em 
uma escola longe de sua casa. E no contraturno da escola frequenta um Núcleo de 
Atendimento Complementar que também fica longe de sua casa e próximo de sua escola.  

A criança foi atendida através de estudo de caso realizado no Núcleo a pedido da pedagoga 
da instituição.  

Inicialmente foi realizada uma anamnese psicopedagógica com a mãe que se queixou que a 
criança apresentava um quadro de dificuldade de concentração e dificuldade de 
compreensão nas atividades da disciplina de Língua Portuguesa, e segundo a mãe, a escola 
também se queixava das mesmas dificuldades da criança.  

Foi realizado um atendimento exploratório com a criança para sondar as queixas 
apresentadas pela mãe.  

Esse atendimento foi baseado em provas para diagnóstico do pensamento operatório 
concreto, que segundo Piaget (1971) vai de 7 a 11 anos de idade, onde a criança começa a 
lidar com conceitos como números e relações. Também foi aplicado jogo simbólico, leitura 
de história, atividade de sequência lógica, jogos de regras, prova da noção de multiplicação 
e prova da noção de divisão aritmética, técnicas projetivas psicopedagógicas, análise da 
mochila escolar, ditado, atividade envolvendo sentimentos, contato com a escola 
(professora e orientadora pedagógica). 11 Durante o atendimento ficou perceptível algumas 
dificuldades de concentração, e ao final do prodiagnóstico foi observado que a criança, de 
fato, apresentava grande dificuldade com a leitura e com a escrita, em correspondência ao 
que a mãe e a escola haviam relatado.  

A primeira atividade foi realizada no 3º encontro com a criança, e foi proposto um jogo de 
regras – dominó com números -, que pode ser construída pelos jogadores antes da partida, 
e um jogo de sequência lógica com imagens, onde a criança estabelece a sequência das 
imagens contando uma história a partir de seus conhecimentos prévios, como, o que vem 
antes, durante e depois numa história.  

Nessas duas atividades foram observadas dificuldades e habilidades. No jogo de sequência 
lógica com imagens, a criança tinha que criar uma história a partir do que havia a sua 
disposição, e foi observado que para realizá-la apresentou dificuldades para elaborar uma 
situação, como timidez ao falar, porém, obteve sucesso na conclusão da mesma. Essa 
atividade levou 23 minutos para ser concluída.  

No jogo de dominó com números a criança apresentou muita habilidade em seguir as regras 
postas no inicio da atividade e muita agilidade de raciocínio em concluir jogadas, por isso, 
levou 10 minutos para terminar a brincadeira.  

Durante o estudo de caso foi apresentado a criança inúmeras atividades voltadas as suas 
dificuldades, dentre elas estão atividades de escrita e elaboração de história.  
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2.2 – Atividades Desenvolvidas a partir da Sondagem 

Jogo da Forca  

A partir da sondagem realizada no inicio do estudo de caso, foram identificadas algumas 
dificuldades no desenvolvimento da leitura e escrita de Gustavo, para isso, como primeira 
atividade, foi proposto à criança o jogo da forca com palavras de silabas simples.  

 

   Figura 1: Atividade desenvolvida como sondagem.  

 

Figura 2: Atividade desenvolvida como sondagem. 

Na figura 1 a criança resolveu o enigma sem dificuldades, porém, na figura 2, Gustavo 
apresentou a troca de sílaba surda por sonora nas letras Z e S.  

Cruzadinha  

Nessa atividade a criança apresentou as mesmas dificuldades das atividades 1 e 2 citadas 
acima, a troca de sílaba surda por sonora.   
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Observe: 

 

Figura 3: Atividade de cruzadinha com palavras simples. 

Na dica 5 Gustavo compreendeu que a questão se tratava de um elefante, porém, em sua 
resposta escreveu ELEVANTE, entende-se que se trata da troca de palavras com erros 
ortográficos de sílaba surda por sonora, como na atividade da forca.  

Sendo assim, foi verificado com a família se a criança já teve acompanhamento com um 
profissional da área de fonoaudiologia.  

Segundo a família, Gustavo passou por acompanhamento duas vezes, a primeira por 
apresentar problemas de dicção quando estava na pré-escola, e a segunda vez com 8 anos, 
quando a escola pediu encaminhamento com o profissional, porque apresentou algumas 
dificuldades na troca de letras onde o problema estava mais agravado, porém, hoje já está 
de alta.  

Durante a conversa, a mãe da criança se demonstrou surpresa, pois, segundo ela, acreditava 
que o problema havia sido resolvido.  

Para isso, foram aplicadas inúmeras atividades com a criança, mas em todas elas, foi 
perceptível o desinteresse em realizar as tarefas.  

ELEVANTE 
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Analisando a anamnese e o período de prodiagnóstico, foi identificado e observado que as 
únicas atividades que a criança se concentrava e interessava eram vídeo game e usar o 
computador para acessar sites, jogos, redes sociais, enfim, tudo voltado à área da 
tecnologia, sendo assim, a estratégia de trabalho foi reformulada.  

Partindo do interesse de Gustavo, foi sugerido que fizesse um curso de informática, o que 
foi muito bem aceito pela criança, contribuindo para que ele passasse de sujeito passivo a 
atuante, produtivo e assertivo.  

Através do aumento de interesse da criança por esse meio de aprendizagem, o trabalho foi 
reiniciado, porém, com atividades voltadas a seu interesse.  

2.3 – Reelaboração das Atividades a partir do Ponto de Interesse de Gustavo  

O trabalho foi restaurado a partir do ponto de interesse de Gustavo, agora com o uso das 
TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação.  

O ponto de partida foi oferecer a troca de emails entre a criança e a psicopedagoga de 
maneira que houvesse contato entre o tempo de um encontro e outro. Houve aceitação 
rápida da proposta, inclusive houve um convite de Gustavo para incluir a profissional em sua 
rede social.  

Ficou perceptível que esse interesse em tê-la próxima, foi por ter estabelecido vinculo, e 
esse interesse ocasionou um grande ponto de partida.  

Através das trocas de e-mails, a criança ficou condicionada a leitura e escrita.  

Além das conversas informais, houve envio de leituras de textos informativos retirados de 
jornais eletrônicos, charges, histórias em quadrinhos, tirinhas, letras musicais de suas 
bandas favoritas, músicas, charadas, adivinhas, trivias, caça-palavras, quiz, e entre muitas 
outras possibilidades educativas que a internet permite.  

Além do processo de aprendizagem virtual, houve encontros presenciais com o auxílio de 
um notebook, onde a criança teve a possibilidade de acessar sites muito interessantes que 
ofereciam histórias audiovisuais – imagens acompanhadas de texto, histórias sem texto 
permitindo a elaboração da escrita a partir da imaginação, elaboração de um diário virtual 
construindo um blog, inserção de registro diário de fotos, vídeos e músicas ao diário de 
momentos especiais.  

Ao final do acompanhamento ficou notório que as TICs ganharam outro lugar na vida de 
Gustavo, pois, a autoria, a interação, e a produção estavam presentes, transformando-se em 
ferramenta de estímulo à aprendizagem.  

Conclusão 

Através do trabalho com Gustavo a hipótese diagnóstica correspondeu aos relatos da mãe e 
da escola, porém, com a avaliação feita durante o processo de acompanhamento foi 
identificado que a criança também apresentou falta de estímulo na leitura e escrita.  
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Em relatório psicopedagógico ficou constatado que Gustavo apresentou bom 
desenvolvimento psicomotor global nas atividades desenvolvidas, apresentou habilidades 
em solucionar problemas de raciocínio lógicos de nível de grau médio, leitura sem pausas, 
escrita com poucos erros ortográficos e considerados normais para seu desenvolvimento.  

Ainda sim, foi sugerido que Gustavo retorne com acompanhamento de um profissional de 
fonoaudiologia para serem avaliadas algumas dificuldades encontradas na troca de letras 
como as surdas por sonoras, já citadas.  

De fato, sabe-se o quão é importante o uso das TICs no mundo contemporâneo e como elas 
nos revelam inúmeros aspectos que vem de encontro aos padrões de comportamento 
valorizados por nossa cultura.  

E sendo assim, por esse contexto, é importante que os educandos de uma forma geral 
possam usufruir de objetos de aprendizagem, como os recursos digitais utilizados com 
Gustavo, para dar suporte ao aprendizado auxiliando o processo de ensino-aprendizagem. 

O uso das TICs foi considerado neste trabalho, como facilitador no desenvolvimento pessoal, 
social e educacional de uma criança. Conclui-se ainda que  o ciberespaço pode tornar-se 
mais uma opção para ensinar e aprender, considerando que isso somente acontecerá se o 
mediador tiver a sensibilidade de perceber as necessidades e limites da criança com 
dificuldades, do contrário, corre-se o risco de fazer mal uso desses objetos de aprendizagens 
e se tornar um instrumento sem limites e de propensão à alienação.  
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Resumo 

Esse trabalho teve por objetivo investigar como o projeto exploratório desenvolvido na disciplina 
Educação e Novas Tecnologias, do curso de formação inicial para a docência, pôde contribuir 
para a aquisição de novas competências e habilidades das alunas através das vivências 
proporcionadas nas produções dos materiais didáticos midiáticos, blogs e livros infantis 
didáticos. A metodologia escolhida para o projeto exploratório foi a qualitativa do tipo pesquisa-
ação e se desenvolveu com alunas do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, no ano de 2010. Os fundamentos que embasam as discussões interdisciplinares 
como também do projeto de trabalho, eleitos pilares da pesquisa de campo, foram se 
entrelaçando de tal modo que podem ser percebidos nas temáticas contidas nos blogs e livros 
produzidos. Isso imprimiu uma trajetória singular na disciplina, pois o que se pode ver é uma 
produção virtual e impressa personalizada que denota, nas entrelinhas, sentidos de 
autorealização, de autonomia e de responsabilidade, que vieram a colaborar para uma 
aprendizagem significativa. A partir de análises deste estudo, verificou-se que as vivências 
proporcionadas foram de fundamental importância para conscientizar as alunas do seu papel de 
agente no processo formativo. Destaca-se também que o estudo nos permitiu refletir sobre a 
própria prática e os conteúdos ministrados na disciplina. Promover práticas didático-
pedagógicas, como as realizadas, na formação inicial docente, contribui para valorizar interações 
entre professores-formadores e alunos e colabora para a apreensão de novos significados do 
processo de ensino e de aprendizagem. 

Palavras chave 

Formação inicial docente. Interdisciplinaridade. Educação e Novas Tecnologias. Blogs e Livros 
Infantis Didáticos 
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Abstract 

This study aimed to investigate how the project developed the discipline exploratory Education 
and New Technologies, the initial training course for teachers, could contribute to the acquisition 
of new skills and abilities of the students through the experiences offered in production of 
materials instructional media, blogs and educational children's books. The methodology chosen 
for the project was a qualitative exploratory type of action research and developed with students 
of the Faculty of Education at the University Mackenzie, in 2010. The rationale for 
interdisciplinary discussions as well as project work, elected pillars of fieldwork were weaving so 
that they can be seen in the themes contained in the blogs and books produced. It printed a 
singular trajectory in the discipline, because what you can see is a virtual production and custom 
printed denoting, between the lines, senses of self-realization, autonomy and responsibility that 
came to work for meaningful learning. From analysis of this study, it was found that the 
experiences offered were of fundamental importance to the students aware of their role in the 
training of staff. Also noteworthy is that the study allowed us to reflect on their own practice and 
the content taught in the discipline. Promote didactic and pedagogical practices, such as those 
conducted in initial teacher training, helps to enhance interactions between students and 
teachers-trainers and contributes to the understanding of new meanings of teaching and 
learning. 

Key words 

Initial teacher. Interdisciplinarity. Education and New Technologies. Blogs textbooks and 
children's books. 

Introdução 

A inter-relação de diferentes áreas de conhecimento se apresenta neste século XXI como uma 
incipiente tendência na formação de pessoas. Esta tendência demanda por programas e cursos que 
articulem áreas de saber e disciplinas enquanto condições para não só realizar uma nova produção 
científica como também oferecer outros elementos de conhecimento; elementos estes que possam 
tecer a teia exigida para se tomar decisões, solucionar problemas e dar respostas às situações 
advindas da complexidade dos diversos fenômenos e relações que emergem no mundo 
contemporâneo, tanto no campo da educação quanto na área da formação profissional e, 
possivelmente, em outras áreas.     

Conforme Siqueira (2003), adotar uma proposta de formação inter-relacionada não significa 
desprezar as especialidades traduzidas em cada área do conhecimento, nem mesmo significa deixar 
de reconhecer o valor que elas têm em si mesmas; significa, isso sim, ultrapassar os limites e as 
fronteiras que apresentam e que, num processo de complementaridade, novos campos de 
conhecimento passam a ser construídos em associação.  

Neste sentido, este autor enfatiza o que as novas tecnologias de informação e de comunicação são 
exigências fundamentais que se apresentam como subsídios aos indivíduos para entenderem melhor 
o que se passa a sua volta e, principalmente, para enfrentarem os inúmeros dilemas atuais, como, 
por exemplo, doenças, pobreza, desemprego, catástrofes ambientais, entre outros (SIQUEIRA, 2003). 
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Especificamente sobre a educação escolar e a formação docente, a discussão atual e presente que 
emerge deste novo cenário é, na prática, a possibilidade de realizar trabalho interdisciplinar em sala 
de aula.  

Pensar a formação docente perpassada pela articulação de saberes descortina uma concepção de 
conhecimento que não se reduz à fragmentação individualizada do saber. 

Segundo Perrenoud (2000), desenvolver competências, é poder mobilizar recursos cognitivos que 
extrapolam o domínio do próprio conhecimento; pois, para dar respostas às situações que emergem 
a cada momento, o indivíduo tem de ser capaz de reunir saberes, ter capacidades, como, por 
exemplo, de interpretação, de leitura, de ter e obter informações, de observação, de trocar 
informações e outras aptidões que possibilitem solucionar problemas, com “pertinência e eficácia”.  

Dentre as dez novas competências para ensinar, propostas por Perrenoud (2000), algumas delas 
mostraram como tais concepções puderam ser concebidas no microcosmo da sala de aula quando foi 
proposto o projeto de trabalho para a elaboração de blogs e livros. Ao mesmo tempo em que essas 
competências diziam respeito aos professores e à sua prática, num curso de formação inicial 
docente, tinha-se que considerar que os alunos precisavam desenvolvê-las; haja vista que, no futuro 
profissional docente eles teriam de criar um ambiente de aprendizagem propício ao desenvolvimento 
de competências de seus alunos. 

Sendo assim, a proposta desse estudo se voltou para a elaboração de blogs educativos e livros 
infantis, denominados materiais didáticos midiáticos. Entre as várias tecnologias existentes 
atualmente, a utilização de blogs se deu em decorrência dele poder ser utilizado como ferramenta de 
aprendizagem significativa que se dá no momento em que há o envolvimento do aluno de forma 
cognitiva, afetiva e social e pode servir de diário de bordo pessoal. 

A escolha pela produção de livros foi ao encontro da importância de relacionar os conteúdos 
apreendidos na disciplina Educação e Novas Tecnologias com os conteúdos pertinentes a educação 
infantil. Visto que, não precisando apresentar as especificidades dos livros didáticos, poderiam 
representar um bom recurso para trazer à tona elementos da cultura escolar.  

O projeto de trabalho, realizado em sala de aula, dada a sua importância, levaria as alunas a 
desenvolverem novas competências, pois as novas tecnologias discutidas, na disciplina, tornar-se-iam 
o celeiro para o estabelecimento das inter-relações entre saberes e experiências da professora-
formadora e alunas. 

Nesse sentido, Masetto menciona: “a aula é um tempo e um espaço do professor e do aluno ou, em 
outras palavras, do aprendiz que se desenvolve na interação com o outro” (MASETTO, 2010, p. 23).  

As atitudes dos professores se mesclam às dos alunos; então, quando um interage com o outro, 
ambos aprendem.  Tais atitudes se diferenciam no dia a dia da sala de aula. Isto porque, do professor 
espera-se difundir teorias, fazer orientações, conduzir as atividades, planejar o percurso da disciplina 
- por exemplo; dos alunos, por sua vez, espera-se a participação, a resolução das atividades 
propostas, as pesquisas e a autogestão do conhecimento – de forma ativa, participativa, de 
comunicação dos resultados. Em suma, uma aprendizagem mútua e contínua proporcionada pelas 
interações que se dão no espaço do ensino-aprendizagem, como ensinou Masetto (2010) referindo-
se à prática docente no ensino superior.   
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Mizukami, sobre aprender e ensinar, destacou, acrescentando: 

Aprender e ensinar pode ser considerado um processo complexo – 
pautado em diversas experiências e modos de conhecimento - que se 
prolonga por toda a vida profissional do professor, envolvendo, dentre 
outros, fatores afetivos, cognitivos, éticos e de desempenho 
(MIZUKAMI, 2000, p. 140). 

Compreendia-se que ensinar e aprender mobilizava saberes, fossem os que foram adquiridos e 
construídos na formação inicial ou em outras, fossem os obtidos no exercício da profissão, como 
ensinou Mizukami (2005). 

Procurando, ainda, pensar na formação das alunas do curso de Pedagogia sob a perspectiva de que 
elas deviam aprender para ensinar.   

Entendia-se que a formação das alunas do curso de Pedagogia (futuras professoras), ia muito além da 
transmissão de conhecimentos. Fez-se assim necessário repensar a maneira de ensinar e aprender, 
principalmente frente aos avanços da tecnologia e dos meios de comunicação no contexto 
contemporâneo. 

De acordo com Guedes e Nascimento (2012):  

o computador, enquanto ferramenta de ensino e aprendizagem, deve ser 
reconhecido como um recurso didático que pode ser empregado no ensino de 
conteúdos, como fonte de pesquisa, ou mesmo, na ressignificação de 
informações com o fito de despertar o discente pelo assunto discutido [...] 
(GUEDES, NASCIMENTO, 2012, P.158) 

E, continuaram afirmando os autores citados anteriormente: “para que exista uma integração do uso 
do computador na prática pedagógica, é fundamental que os professores estejam capacitados para 
desempenhar uma ação educacional voltada para as tecnologias digitais” (GUEDES, NASCIMENTO, 
2012, p.158). 

Sob essa perspectiva, refletiu-se sobre a própria prática docente ao mesmo tempo em que se 
analisou o que foi estabelecido na disciplina Educação e Novas Tecnologias no sentido de entender o 
que as alunas (sujeitos da pesquisa) mobilizariam (conhecimento, sentimentos, dúvidas, etc.) para 
resolver o proposto.  

Com os mesmos propósitos, Freire considerou que: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2007 p. 39). 

Levando em conta os ensinamentos desses educadores, reavaliou-se a própria prática sem a 
pretensão de discutir os fundamentos advindos de outras áreas, nem de trazer à tona as 
especificidades de tais conhecimentos (conteúdos e informações) requeridos à formação inicial 
docente. A partir daí, se depreendeu desse estudo a possibilidade de contextualizar uma ação 
educativa de abordagem interdisciplinar.   
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Objetivos 

Partindo-se do pressuposto de que a disciplina Educação e Novas Tecnologias - do curso de 
Pedagogia - ao propor o estudo de diferentes mídias, com produção de materiais didáticos 
midiáticos, favorece a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Isto se dá por meio da inter-
relação entre campos de conhecimento e incentiva uma experiência de produção de materiais 
didáticos interdisciplinares, propiciando oportunidades de melhorar a prática docente.  

Com base nos pressupostos, definem-se os seguintes objetivos:  

 Investigar como o estudo exploratório desenvolvido na disciplina Educação e Novas 
Tecnologias, do curso de formação inicial para a docência, pôde contribuir para a aquisição 
de novas competências e habilidades das alunas por meio das vivências proporcionadas nas 
produções dos materiais didáticos midiáticos.   

 Compartilhar as experiências desenvolvidas na disciplina Educação e Novas Tecnologias, e 
refletir sobre a possibilidade de tais experiências resultarem em ações educativas que 
possam contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

Metodologia 

Para a realização desse estudo trilhou-se o caminho metodológico da pesquisa qualitativa, do tipo 
pesquisa-ação devido ao seu carater participativo, colaborativo e intervencionista. Este tipo de 
pesquisa se justifica quando se recorre à tipologia pesquisa-ação e pesquisa de intervenção 
(CHIZZOTTI, 2003), uma vez que permite maior aproximação com o objeto de estudo proposto.  

Minayo (1994), salienta que abordagem qualititativa responde a questões muito particulares e se 
preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado. 

O estudo foi realizado no ano de 2010 na disciplina de Educação e Novas Tecnologias da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, localizada no Campus de Higienópolis – São Paulo/SP, e contou com 19 
alunas da referida disciplina. Algumas delas já exerciam a docência em escolas particulares ou 
trabalhavam como auxiliares de classe, outras se dedicavam aos estudos acadêmicos. 

Para coleta dos dados foi utilizado um roteiro de trabalho onde constava a proposta inicial afim de, 
orientar o percurso das alunas no aprofundamento do conhecimento das áreas eleitas e na seleção 
dos conteúdos necessários à elaboração das atividades que deram origem aos blogs educativos e 
livros infantis, denominados materiais didáticos midiáticos.  

Antes de iniciarem as atividades práticas para a construção dos blogs e livros, foram formados grupos 
de trabalho, os quais passaram a ser acompanhados por meio de observações da docente 
responsável pela disciplina. 

A avaliação dos trabalhos foi realizada por meio de uma prova que constou de uma questão aberta, 
contendo quatro itens, como instrumento de coleta de dados e autoavaliação, decorrente da 
preocupação com o entendimento que elas faziam da própria trajetória. 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    870 

 

Desenvolvimento e Produção de Blogs e Livros 

Os blogs educativos construídos pelas alunas, sujeitos dessa pesquisa, retratam as mais variadas 
formas interativas – são músicas, filmes, textos em links, imagens, exercícios propostos que 
possibilitam ao receptor compreender, recombinar e, provavelmente, reconstruir significados, 
conforme discutidos a partir da obra de Lévy (1999). 

O estudo das ideias de outro autor – no caso Libâneo, com suas novas exigências educacionais - visou ampliar os 

conhecimentos e propor reflexões acerca das exigências postas pela sociedade da comunicação, tecnológica e 

globalizada à escola - seu papel no desenvolvimento do pensamento, na disseminação dos conhecimentos, no 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes e na formação moral e profissional. 

Assim, numa análise sobre qual deva ser o papel da escola no contexto deste novo cenário que se 
impõe devido às mais diversas realidades, Libâneo (2004) destaca que não basta apenas transmitir 
conhecimentos e informações, mas como “espaço de síntese”, a escola deve ser capaz de levar os 
alunos a serem sujeitos da produção de seu próprio conhecimento. 

Na esteira da proposta desse autor, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas é 
condição para que os alunos possam dar respostas aos problemas de maneira crítico-reflexiva-
produtiva. Cabe, assim, ao professor fazer a mediação entre os conhecimentos e informações 
advindas da cultura e da ciência, veiculadas pelas mídias e multimídias, de modo que o aluno possa 
compreendê-las atribuindo significados (LIBÂNEO, 2004). 

Tal autor serviu para balizar que as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) deveriam permear 

a formação docente, pois, como recursos, seriam utilizadas pelos professores no contexto de sala de aula - para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

As leituras e discussões culminaram em um projeto de apresentação virtual, decorrente do enfoque 
dado pelo autor ao tópico “Integração dos meios de comunicação na escola” (LIBÂNEO, 2004, p.68). 
Neste tópico ele questiona qual o papel que a escola está atribuindo às NTIC e sugere alguns 
objetivos pedagógicos para a sua utilização. 

Como projeto de apresentação virtual, sob a égide “democratização de saberes socialmente 
significativos”, de Libâneo, as alunas desenvolveram temáticas a partir de uma lista sugerida, e 
escolheram aquelas que julgaram ser importantes para a formação das novas gerações, tais como: 
meio ambiente, violência, água, discriminação, lixo, poluição entre outras.  

Os projetos, embora hipotéticos, deveriam ser pensados na perspectiva de uma dada situação real e, 
nesse sentido, deveriam estar em consonância com os objetivos propostos para saná-la. A definição 
do público-alvo, a duração para a concretização do processo, os conhecimentos temáticos, atividades 
interdisciplinares e os resultados pretendidos, faziam parte de um roteiro previamente fornecido e 
orientado em sala de aula.  

Sob a forma de apresentação virtual, uma multiplicidade de recursos (imagens, músicas, trechos de 
filmes, atividades, sites ilustrativos, etc.) foi transportada para o projeto que fora dividido em quatro 
etapas, e cada uma deveria compreender, respectivamente, um mês de aulas.  

Com esse primeiro projeto elaborado na formação inicial docente, na disciplina Educação e Novas 
Tecnologias, constatou-se haver uma quebra de barreiras em relação às Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação, quando algumas alunas colocaram que “não viam com bons olhos as 
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tecnologias, não acreditavam ser possível sua utilização nas escolas e achavam que substituiriam os 
professores”. 

A respeito disto Vásquez Gómez comenta que: 

Tais resistências precisam ser trabalhadas na formação inicial e continuada de 

professores por meio de integração das NTIC nos currículos, de desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e operativas para o uso das mídias e formação de atitudes 

favoráveis ao seu emprego e à inovação tecnológica em geral (VASQUÉZ GÓMEZ, 

1994, apud LIBÂNEO, 2004, p. 68). 

 

A escolha pela elaboração do livro teve como propósito mostrar a importância do material impresso, discutido 

especialmente em Litwin (1997); o livro infantil, produzido na disciplina Educação e Novas Tecnologias, como 

resultado dessa pesquisa, fundamentou-se nas discussões que ocorreram a partir da autora. 

 

Lipsman (1997) coloca que ainda é cedo para tirarmos conclusões sobre o impacto das novas tecnologias na 

melhora do aprendizado, e até mesmo como incluí-las nos projetos educativos; por isso, é preciso recuperar o 

livro dentro deste novo contexto. 

 

[...] o livro, como objeto de produção e de compreensão, é insubstituível 

simplesmente porque a leitura não tem  substituição. O livro é objeto que 

permanece, que é facilmente transportável, que se usa com independência. O livro 

se quer, se escolhe, se dá de presente (LITWIN, 1997 apud LIPSMAN, 1997, p.103). 

 

Ainda a mesma autora relata que: 

 

Ouve-se diariamente: 

A escola deve continuar ensinando com o livro-texto e aula tradicional [...]; a melhor 

tecnologia é o giz e o quadro-negro; o vídeo, o computador e a realidade virtual são 

a tecnologia do futuro. Basta de livros (LIPSMAN, 1997, p.103). 

 

A disciplina Educação e Novas Tecnologias, ao propor o estudo do material impresso, criou oportunidades para 

um maior alcance da sua importância, principalmente no contexto atual, onde o virtual se faz presente, e vem 

competir com o livro. 

É preciso deixar claro, portanto, que não se deve desprezar nenhuma metodologia; sempre se deve levar em 

conta sua adequação ao que se propõe. Portanto, não se pode deixar de lado a discussão do uso do cinema e da 

televisão na prática educativa, outro destaque da disciplina, como enfatiza Napolitano (2003, 2004) nos seus 

estudos. 

 

Segundo este mesmo educador, tais práticas devem fundamentar-se no fim e na maneira como serão utilizadas, 

uma vez que as produções em questão não são criadas para tal finalidade, nem têm compromisso com a 

fidelidade dos fatos, pois cabe ao docente evidenciar as distorções, levando em conta o olhar crédulo do discente, 

principalmente na educação infantil e início do fundamental (NAPOLITANO, 2003). 

Sala de aula: lócus da prática e da investigação  

1ª fase da pesquisa: 

A primeira semana do mês de agosto do ano de 2010 foi designada à explicação a apresentação do 
roteiro do projeto de trabalho, o levantamento de temáticas e a formação dos grupos para a 
construção de blogs educativos e livros infantis. 

Definidos os cinco grupos de trabalhos, o estudo se iniciou por meio do entendimento do roteiro do 
projeto de trabalho. 
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Embasada nas concepções defendidas por Hernández (1998), sobre projetos de trabalho, procurou-
se estabelecer a inter-relação do processo ensino-aprendizagem para além da própria disciplina 
quando, coletivamente, as temáticas de livre escolha seriam definidas como ponto de partida. 

Por meio do diálogo estabelecido com as alunas, chegou-se ao consenso de que temas livres como, 
por exemplo, meio ambiente e espécies animais, entre outros, ou então gêneros textuais e sentidos 
da operação adição, seriam temáticas de conteúdos que poderiam auxiliá-las a uma melhor 
compreensão daquilo que precisaria de atenção especial e ser de maior aplicabilidade no cotidiano 
escolar; principalmente como saberes que merecem a atenção dos professores no ensino das 
crianças. 

O roteiro do projeto de trabalho, da maneira como as atividades iam sendo realizadas, fez com que 
ele se traduzisse numa concepção de ensino que, na inter-relação entre áreas, trouxe a relevância 
dos diversos saberes inerentes as áreas de formação para o ensino de crianças, assim como a 
importância da compreensão desses saberes na formação inicial para a docência. Uma forma 
específica de levar as alunas a adquirirem conhecimentos e a construírem sua própria identidade. 

Destaque-se que o projeto, por sua dimensão simbólica, permite que professores e alunos possam 
repensar maneiras associadas de aprender para atuar frente aos diversos desafios impostos na 
sociedade contemporânea (HERNÁNDEZ, 1998 a) que se traduziram, neste caso, na construção dos 
materiais didáticos midiáticos. 

2ª fase da pesquisa 

A segunda semana serviu para retomar as explicações de cada etapa da proposta às alunas e 
também para definir as temáticas que seriam tratadas nos blogs e livros. 

3ª fase da pesquisa 

A partir da terceira semana do mesmo mês, o projeto foi implantado e começou o período de 
orientação, de desenvolvimento e de acompanhamento das atividades relacionadas à proposta. 

Através da mediação dos conteúdos da disciplina Educação e Novas Tecnologias com os conteúdos 
das outras áreas de conhecimento, como matemática, alfabetização e meio ambiente, instaurou-se o 
campo de pesquisa voltado para a coleta dos dados destinados às análises das produções nas 
temáticas escolhidas. 

Os cinco grupos de trabalho começaram a realizar pesquisas, fazer leituras e análises das temáticas 
de interesse de modo que, a partir da compreensão dos conteúdos, pudessem selecionar aqueles 
que se destinariam ao projeto de trabalho a ser construído, sob orientação, em sala de aula. 

As orientações e acompanhamento que se deram nas aulas destinadas ao projeto ou seja, duas aulas 
semanais. 

A cada momento da elaboração do projeto de trabalho realizado por elas – identificação da situação-
problema, definição dos objetivos e idealização dos blogs e livros – uma reflexão acompanhava o 
processo, pois se indagava sobre qual seria, de fato, a proposta mais apropriada para a disciplina, 
considerando tudo aquilo que as alunas apresentavam. Perguntava-se, se o limite entre áreas de 
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conhecimento, retratado nos conteúdos das disciplinas do curso de Pedagogia, estaria sendo 
transposto quando as alunas buscavam solucionar as situações-problema. 

Buscando compreender o processo, foi, então, dada sequência aos trabalhos do programa de 
conteúdos da disciplina e, especialmente, ao projeto de trabalho vinculado aos blogs e livros infantis. 

As produções dos blogs são resultantes da trajetória estabelecida na disciplina Educação e Novas 
Tecnologias (ENT), tendo como primeiro instrumento de coleta de dados na pesquisa-ação, o projeto 
de trabalho; processo que foi iniciado no segundo semestre letivo do ano de 2010 e que deu origem 
aos materiais didáticos midiáticos – blogs e livros infantis.  

Após a definição das temáticas, os itens constantes no roteiro do projeto de trabalho também foram 
desenvolvidos a partir de pesquisas, dos estudos e dos debates que direcionaram para o 
aprofundamento das áreas escolhidas.  

O registro escrito de cada item servia para poderem, posteriormente, recorrer ao que fora escrito e 
fazerem nova elaboração; ou seja, que cada área aprofundada separadamente fosse compreendida e 
assim, em seguida, fazer o entrelaçamento entre elas e culminar naquilo que seria destinado à 
produção dos materiais didáticos midiáticos.  

Exemplos de Blogs Construidos por Alunas da Disciplina (ENT) 

Blog 1 – A Cidadania e o Meio Ambiente 

Objetivo do blog foi ajudar as crianças a compreenderem a importância de ser cidadão e dar dicas de 
como participar da preservação do meio ambiente. Quem pode participar? Crianças entre 8 e 10 
anos.  

O referido blog foi formatado em três módulos: 

Módulo I - Educação e Segurança no Trânsito – Você conhece as leis de trânsito? Sabe 
seus deveres como pedestre? 

Módulo II – Não ao desperdício – O que você pode fazer para não desperdiçar energia, 
água, comida, etc? 

Módulo III – Cidadania e Meio Ambiente – Um dever de todos! 

Blog 2  – Parlendas Criativas 

Por meio do blog procurou-se promover a interdisciplinaridade entre as áreas de matemática e lingua 
portuguesa, com atividades direcionadas aos alunos da educação infantil. 

Exemplos de  Alguns dos Livros elaborados, redigidos e Ilustrados por Alunas da Disciplina 
(ENT) 

 Um Dia no Zoo 

 Entre Trancos e Barrancos 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    874 

 

Autoavaliação do processo  

Conforme mencionado no item Metodologia da investigação, ao final do processo de elaboração dos 
materiais didáticos midiáticos foi acrescido, na prova final da disciplina Educação e Novas 
Tecnologias, uma questão para que as alunas fizessem uma autoavaliação do processo da própria 
aprendizagem.  

Com isso, seria investigado, mais uma vez, o que teria representado para cada uma delas o percurso 
de elaboração dos blogs e livros, de modo que eu pudesse apreender um pouco dos significados que 
foram proporcionados a elas.  

Ao registrar de maneira pontual aquilo que elas expressaram, sirvo-me dessas considerações para 
refletir ainda mais sobre a própria prática docente, e daquilo que eu tenho que compreender para 
modificar. 

Analisar a própria prática não é tarefa das mais fáceis, visto que se tende a não aceitar falhas e muito 
menos comunicá-las a alguém. Ademais, exige a humildade de reconhecer que, embora pensando no 
acerto, naquilo que se julga ser melhor, nem sempre se acerta. Em contrapartida, analisar a própria 
prática é, talvez, a melhor possibilidade que se tem para reconstruir caminhos nunca antes pensados. 
É ter intenções e práticas que visem melhorias e transformações das diversas realidades e, nisto, 
avaliou-se, por meio das colocações das alunas, consistiu esse trabalho. Compreender, através de 
uma pequena experiência, algumas dimensões que envolvem a docência para que, em outras 
situações de sala de aula ou contextos de formação se possa entrelaçar os mais diversos elementos e 
saberes para trazer à tona, de uma maneira simples, porém desafiadora, outras propostas que 
possam suscitar nos alunos a emersão de suas capacidades nem sempre visíveis aos olhos do 
professor.  

Assim, por meio do olhar das alunas naquilo que elas tiveram que construir, é que se encontra 
respaldo para as análises deste fazer docente, reavaliar a prática e modificá-la, pois os elementos 
presentes neste pequeno percurso têm uma riqueza de dados nunca antes pensados.  

Como diz Paulo Freire, a práxis só existe na relação ação – reflexão e ação transformadora, e, nisto, 
considerou-se, consiste a docência e deveria ser a preocupação atual de todos os professores. 

Conclusões  

Data a amplitude do trabalho, destacamos alguns dos resultados:  

 O estudo proposto e desenvolvido na disciplina Educação e Novas Tecnologias da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, para além do entendimento das temáticas contidas nos blogs e livros 
- matemática, alfabetização e meio ambiente -, criou o elo entre o conhecimento das novas 
tecnologias com os saberes pedagógicos e as competências cognitivas, dos sujeitos da 
pesquisa, de construir hipóteses para a solução do problema. As respostas apresentadas por 
eles nos materiais didáticos midiáticos traduziram-se em resultados que puderam tornar a 
situação-problema compreendida numa dimensão muito mais completa e significativa do 
ponto de vista de um fenômeno ou situação, pois envolveu inúmeras associações não lineares 
de conhecimento.  
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 Ao Longo da pesquisa, a prática que se vivenciou em sala de aula, na elaboração dos blogs e 
dos livros, tornou clara e evidente a relevância de propor atividades concretas que se vinculem 
a conteúdos e informações das disciplinas de formação inicial para a docência, pois esta inter-
relação sedimentou uma melhor compreensão dos conteúdos ensinados na disciplina e 
propiciou a troca de idéias e reflexões conjuntas entre as participantes. 

 Segundo as alunas que participaram do estudo, a produção dos blogs e livros propiciou uma 
vivência única - ao se tornar a expressão do pensamento, da criatividade e de algo prazeroso 
antes não vivido, principalmente por ter se dado a partir de um desafio: o desenvolvimento de 
um trabalho colaborativo, que exigiu planejamento, pesquisa, domínio de conteúdos e diálogo 
entre os participantes do grupo - e intensificou a aprendizagem, apesar das dificuldades 
enfrentadas - relacionadas aos conceitos matemáticos e, especialmente à publicação dos blogs 
num modelo de curso virtual. 

 Os livros produzidos, como extensão daquilo que foi destacado nos blogs, traduziu-se na 
preocupação de trazer uma maneira prática e específica de ensinar crianças, misturando as 
temáticas: gêneros textuais e sentidos da operação adição. 

 O domínio crítico do aparato tecnológico e mais precisamente, da internet, fornece uma 
infinidade de possibilidades de associar, ou não, conhecimento x resolução de problema, o que 
favorece a formação discente. Constatou-se por meio dos blogs e libros produzidos pelas 
alunas que alguns procedimentos metodológicos - presenciais e a distância -, colaborou para 
que elas se tornassem mais autônomas, comprometidas e responsáveis por sua própria 
formação. 

 Embora reconhecendo que a proposta de trabalho consistiu em mais uma ação educativa no 
âmbito do curso, foi possível reconhecer, por meio das análises feitas, que a proposta realizada 
pode servir de exemplo para suscitar outras estratégias ou metodologias pedagógicas de 
ensino, contribuindo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem no ensino 
superior. Entendeu-se também que a proposta do projeto colaborou em dois sentidos: para a 
construção de uma práxis docente futura que se volte para o diálogo entre disciplinas e para a 
reflexão de que a aprendizagem pode ser favorecida nas experiências práticas de construção 
de materiais didático-pedagógicos e, portanto, significativa para professores-formadores e 
alunos do curso de formação inicial docente.  
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Resumo 

Pensar em cidade educadora requer, primeiramente, pensar potencialidades e parcerias que 
permitam a consumação da proposta. Porém, sabe-se das dificuldades de colocar em prática 
tal ideal, principalmente devido aos moldes e preceitos no qual a estrutura físico-ideológica 
da cidade foi construída e sustentada. Nesse sentido, questões um pouco mais viáveis 
tendem a aparecer nas discussões referentes aos usos de artifícios urbanos para finalidades 
pedagógicas, entre elas a noção de bairro-escola. A concepção de bairro-escola tem se 
difundido em várias partes do país, desde que se tomou conhecimento dos bons resultados 
do bairro-escola na boêmia Vila Madalena- SP e de Nova Iguaçú- RJ. Tal concepção se torna 
mais viável diante à ideia de cidade educadora ao passo em que reduz a escala para que se 
desenvolvam estratégias para as atividades da proposta, tornando do bairro-escola mais 
passível ao trabalho. Assim, pretende-se neste trabalho discutir as potencialidades da 
concepção bairro-escola, bem como perceber como esta influencia no olhar da comunidade 
sobre a escola. Para tanto, adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, através da 
leitura de autores e seu posicionamento quanto à temática. Para melhor discussão haverá no 
trabalho uma subdivisão em quatro instancias, na qual, primeiramente, haverá uma 
discussão sobre a concepção do bairro-escola, logo após a discussão sobre a educação não 
formal, posteriormente abordará sobre o ensino de geografia em espaços não formais, neste 
se fará relatos de vivência do estágio em espaços não formais, realizadas em 2012.2, e por 
último algumas ideias a título de conclusão.  

Palavras chave 

Bairro-escola, Cidade, Cidade-Educadora, Estágio, Ensino de Geografia. 

Abstract 

Think of educating city requires, first, thinking capabilities and partnerships to enable the 
consummation of the proposal. However, we know the difficulties of putting into practice 
such an ideal, mainly due to molds and precepts in which the physical and ideological 
structure of the city was built and sustained. Accordingly, issues a little more viable tend to 
appear in discussions about the uses of urban artifacts for educational purposes, including 
the notion of neighborhood-school. The concept of neighborhood-school has become 
widespread in many parts of the country, since he noted the good results in the 
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neighborhood-school bohemian Vila Madalena-SP and Nova Iguaçu, RJ. This conception 
becomes more viable in the idea of educating city while also reducing the scale to develop 
strategies for the activities of the proposal, making the neighborhood-school more likely to 
work. Thus, this paper aims to discuss the potential of design-school district and see how this 
influences the look of the community about the school. Therefore, it was adopted as the 
methodological literature, through reading authors and their position on the issue. To better 
discussion will be on the job a subdivision in four instances, in which, first, there will be a 
discussion on the design of the neighborhood-school, after the discussion of non-formal 
education, will address later on geography teaching in non-formal settings, this will be 
reported experience of aging in non-formal settings, conducted in 2012.2, and finally some 
ideas in conclusion. 

Key words 

      Neighborhood-school, City, City-Educator, Apprentice, Teaching Geography. 

 

Introdução 

A concepção da cidade educadora, nos últimos anos, tem se destacado nas discussões 
pedagógicas por se apresentar como meio viável de contextualização e dinamização na 
abordagem de conteúdos. A referida concepção faz da cidade um lugar de vivências que se 
somam para que haja construção de conhecimento no/do lugar.  

De fato, a cidade educadora emerge nas discussões num contexto de descrédito quanto à 
eficiência educativa das escolas tradicionais e confronta com a ideia, da grande maioria dos 
indivíduos, que educar cabe apenas à instituição escolar. O conceito de cidade educadora 
remete pensar redes de instituições públicas, privadas e civis, em prol da educação. Nessa 
perspectiva, além da aprendizagem significativa em espaços não formais, entendendo que o 
contexto interfere na aprendizagem, em tese, o aluno tem como direito acompanhamento 
médico, odontológico, entre outros serviços.  

O interessante nessa concepção é que até um quintal de casa, pouco ou muito utilizado, 
pode se constituir como espaço de aprendizagem. Esse conceito evidencia outro da área da 
educação bastante discutido por romper com as normatizações da sala de aula, se pautar na 
ludicidade, nos meios multi-sensoriais e na diversificação de trabalho com conteúdos: a 
educação não formal. A educação não formal rompe com a normatização etária, com a 
burocracia das aulas tradicionais e diversifica os meios de abordagem e avaliação.  

Embora haja, inclusive no Brasil, exemplos de cidades educadoras evidenciando resultados, 
sabemos que o contexto vigente impõe algumas barreiras para a realização de tais, como as 
individualidades das instituições privadas, a estrutura de cidade que temos atualmente e a 
própria incapacidade das instituições públicas, já sobrecarregadas, para a construção de um 
plano que vise integrar-se com a escola. Pensando nessa perspectiva é que a concepção do 
Bairro-escola ganha viabilidade, esta se assemelha à da cidade educadora, porém em uma 
escala urbana menor. 

Assim, bairro-escola refere-se à transformação da comunidade em um ambiente de 
aprendizagem, ampliando os limites das salas de aula. Educar converte-se, então, numa 
responsabilidade de todos, na qual professores passam a contar com gestores 
permanentemente com as mais diversas parcerias públicas e privadas, começando pelas 
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famílias. Como consequência das ações direcionadas a tal ideia, além da comprovada 
melhoria no que concerne ao ensino e a aprendizagem, os alunos e pais moradores do 
bairro, tendem a criar mais facilmente laços sentimentais pela escola e pelo bairro, e passar a 
ver a escola de outras maneiras, principalmente, como parte identitária da comunidade. 

Objetivos 

Pretende-se com este trabalho discutir sobre como a concepção de bairro-escola influencia 
no olhar da comunidade sobre a instituição escolar, bem como as características e 
potencialidades dessa ideia que tem se difundido significativamente no Brasil. 

Metodologia 

Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, através da leitura de autores e seu 
posicionamento quanto à temática proposta e temas correlacionados.  Como parte 
metodológica, houve também, um momento de visualizar e utilizar de artificios do urbano 
(as praças, os prédios) como agentes educativos, esta que se constitui como característica da 
proposta bairro-escola, a partir do campo realizado na disciplina de estágio em espaços não 
formais.  

Para melhor discussão, haverá no trabalho uma subdivisão em quatro instâncias na qual  se 
debruçou, primeiramente, numa discussão sobre a concepção de bairro-escola, logo após 
uma discussão sobre a educação não formal, um grande ponto forte da ideia do bairro-
escola, posterior uma breve situada sobre o ensino de geografia em espaços não formais, 
neste se fará relatos de vivência do estágio em espaços não formais  realizada no semestre 
2012.2, e por último algumas ideias a título de conclusão. Apesar da subdivisão, a todo o 
momento haverá uma necessária interligação entre as instâncias.  

1-  Bairro-escola 

Anterior a qualquer discussão que possa ser feita, é indispensável que se faça a conceituação 
formal do bairro-escola. Assim, segundo a cartilha bairro-escola: passo a passo (2007), o 
conceito de bairro-escola baseia-se em dois pressupostos: O ato de aprender é o ato de se 
conhecer e de intervir em seu meio. A educação deve acontecer por meio da gestão de 
parcerias, envolvendo escolas, famílias, poder público, empresas, organizações sociais, 
associações de bairro e indivíduos, capazes de administrar as potencialidades educativas da 
comunidade. 

O bairro-escola ganha maior viabilidade frente à cidade educadora quando se entende bairro 
como área geralmente de interesses partilhados, geralmente um indivíduo tem um perfil 
mais parecido com seu vizinho de bairro que com aquele que mora em um bairro do outro 
lado da cidade. Como indica Azevedo (2011), pensando por um viés fenomenológico, o 
conceito de bairro refere-se a um sentimento de identificação e está bastante ligado ao 
conceito de lugar da Geografia Humanística. Tanto é que para ser delimitada a dimensão de 
um bairro aciona-se ligeiramente o sentido de identificação com os locais. Além deste 
motivo, deve ser ressaltado aqui que para que se constitua de fato uma cidade educadora, 
todos os esforços da cidade devem ser voltados a tal fim, o que as individualidades do setor 
privado dificultariam. Quando se fala na perspectiva de bairro-escola, em uma escala menor, 
isso se torna indiscutivelmente mais fácil.   

São diversas as dificuldades para a consumação da proposta bairro-escola na sociedade 
capitalista em que vivemos, entre elas, está a individualidade característica da sociedade e 
das instituições privadas. O que se apresenta é uma imensa dificuldade em se trabalhar 
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coletivamente, embora haja tal necessidade, a fim de resolvermos os problemas 
(econômicos, sociais, políticos e ambientais) que se avolumam.  

A estrutura de cidade que temos também representa um grande entrave para práticas do 
bairro-escola, visto que o modelo atual, no que concerne  à estrutura física, ideológica e 
funcional, concede prioridade ao capital. Essa questão se materializa, por exemplo, na 
reforma de uma praça pública, onde geralmente se reduz o espaço de lazer passível de ser 
utilizada à realização de atividades do bairro-escola, para aumentar ou construir um 
estacionamento de automóveis. Esse fato é visualizado em diversas cidades brasileiras. Sobre 
a funcionalidade da cidade voltada à fins pedagógicos e não apenas para atender às 
necesidades do capital, Gadotti (2005, p. 6) indica que, “Uma cidade pode ser considerada 
como uma cidade que educa, quando, além de suas funções tradicionais, econômica, social, 
política e de prestação de serviços, ele exerce uma nova função cujo objetivo é a formação 
para e pela cidadania”.   

Entre os fatores apresentados, a incapacidade das instituições públicas, já sobrecarregadas, 
para a construção de um plano que vise integrar-se com a escola também é uma dificuldade 
a ser mencionada.  

São diversos os exemplos de bairro-escola em ação no Brasil, o mais conhecido é a Cidade 
Escola Aprendiz fundada em 1997 e localizada no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. 
Relatos afirmam que antes da educação dar uma nova cara aos muros e praças do bairro, por 
meio de ações conjuntas entre comunidade e escola, as praças eram frequentadas por 
usuários de drogas e mendigos e o bairro Vila Madalena, hoje lembrado pela boemia e pela 
moda, era conhecido pelo apelido de “risca faca”.  

Como já é sabido, o bairro-escola prevê a união e inter-relação de diversas instituições e 
indivíduos centrados num objetivo comum. Para que isso aconteça a estrutura de 
funcionamento cotidiano do bairro há de se sofrer algumas alterações para que atividades do 
dia a dia sejam integradas no roteiro de atividades dos alunos.  Fato interessante se relata 
sobre o ocorrido no bairro-escola de Nova Igaçú-RJ, lá o comércio municipal teve que se 
adaptar ao fluxo das crianças em constante processo de aprendizado nas ruas da cidade. 
Nesse sentido: 

Nas ruas comerciais, os lojistas já não expõem mercadorias nas calçadas. Já havia uma lei no 
município proibindo o uso da calçada para exposição de produtos. A Prefeitura aumentou a 
fiscalização para garantir que a lei fosse cumprida. Afinal, era preciso deixar os passeios 
desobstruídos para garantir o vai-e-vem dos estudantes”. (BRASIL, 2007. p. 43)  

Esse processo em que as crianças utilizam do espaço urbano para a discussão e visualização 
de temáticas e conteúdos é chamado de trilhas educativas. Essas trilhas são previamente 
planejadas com agendamentos de atividades com apoio de parceiros, como visita a uma 
estação de tratamento de água ou esgoto, por exemplo. Outras são produzidas pelos 
próprios alunos e educadores, como os trabalhos de grafite nos muros do bairro que podem 
ser trabalhados nas trilhas. A educação segue o aluno por todo o bairro, e a escola rompe 
barreiras estruturais e mesmo que possua muros físicos ao redor de seu prédio, são os muros 
invisíveis que são rompidos. 

O primeiro princípio adotado pela proposta do bairro-escola da Vila Madalena foi apostar nas 
riquezas comunitárias e fortalecer o que já existe, através de um permanente trabalho de 
mapeamento investigativo. Portanto, primeiramente se fez um levantamento de 
potencialidades educativas dos espaços, as praças, as instituições públicas e privadas do 
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bairro para que estas pudessem participar das redes locais. Porém, algumas tentativas 
frustradas em outras partes do país levantaram uma nova questão, como eleger 
potencialidades em locais que não possuem clubes, praças, museu, quadra de esportes? 

Para responder tal indagação deve se refletir sobre a infinidade de possibilidades de espaços 
pouco utilizados na comunidade, por exemplo, num quintal pouco utilizado ou num terreno 
baldio. São conhecidos relatos de quintais simples de civis que, hoje, são utilizados como 
áreas de recreação e socialização. 

Uma das potencialidades dessa perspectiva de bairro-escola diz respeito a sua capacidade de 
tornar mais “palpáveis” conteúdos antes entendidos como distantes e descontextualizados. 
A criança tem a chance de interagir diretamente com o que se aprende, assim ficando mais 
fácil entender a finalidade que terá aquele conhecimento.  A diversificação de 
conhecimentos também é um ponto crucial, pois devem ser considerados as diferentes 
formas e tempo de aprender. 

A intencionalidade de integrar a comunidade à educação não se deve revelar como um mero 
clichê, a comunidade, principalmente os pais dos alunos, devem ser consultados e integrados 
às ações da escola, a ambientação de espaços públicos, por exemplo, devem estar contidos 
artifícios na qual a comunidade se identifique para que possíveis manifestações contrárias 
não ocorram. Um fato acontecido, reflexo da primeira investida da Cidade escola aprendiz do 
bairro Vila Madalena, trouxe algumas reflexões quanto à importância da integração da 
comunidade às ações do bairro-escola. Visto que seria incoerente pensar na perspectiva de 
um bairro-escola sem “ouvir a voz do bairro”. Assim, (BRASIL, 2007. p. 9): “Nos muros, 
começaram a ser montados grandes mosaicos com azulejos e bolas de gude, criados por 
artistas plásticos de grande talento. As intervenções, apesar de muito bonitas, não 
sobreviveram por muito tempo, depredadas pela comunidade, provavelmente como uma 
forma de protesto por não terem participado daquela construção”. Ou mesmo por não se 
sentirem representados por tais imagens e contúdos expostos nos muros. 

Os prós do bairro-escola são diversos, e aumentam as possibilidades de benefícios quando 
uma nova teia da rede é tecida, esta é tecida na medida em que mais jovens e crianças são 
atendidas. O mais interesante é que quando o sentimento de cooperação toma conta da 
comunidade de forma tão intensa, a fazer os comerciantes do bairro estocar garrafas pet 
para que as crianças façam artesanato na escola, a fazer com que os próprios moradores da 
comunidade se responsabilizem pela ambientação de espaços para a realização das trilhas 
educativas; fazer com que grandes instituições públicas e privadas montem uma 
programação diária ou semanal, articulada com os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

2- A escola, um lugar 

As práticas de educação não formal chamam a atenção por oferecer atividades diferenciadas 
da educação formal,  atividades estas, alternativas que possuem propostas educativas, 
variáveis de acordo com a instituição, organização ou movimento social. Outro fato 
diferenciador é que tais práticas são realizadas fora de espaços uniformes, formais e 
burocráticos. Na educação não formal há a possibilidade de se trabalhar com grupos 
multietários, com temáticas e conteúdos distintos, envolvendo também temas transversais. 
O lúdico, o ponto forte dessa perspectiva, é o principal fator atrativo para essa prática. 

Existem algumas reflexões que acreditam ser a educação não formal um meio onde há mais 
chances da criatividade fluir em pleno trabalho educador, tendo em vista seu caráter libertador 
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na realização de atividades. Isso devido a maior flexibilidade dessas práticas. Nessa mesma 
perspectiva, Park (2007 p. 106): 

Ações educacionais no âmbito da educação não formal têm mais chances de desenvolver 
propostas que promovam a criatividade por causa da liberdade imediata de construção de 
programas, da possibilidade concreta de incorporar o saber e as preferências do grupo 
atendido e porque trabalha com grupos menores.  

É pertinente salientar que, mesmo que práticas de educação não-formal, caracterizada pela 
ludicidade, sejam realizadas em espaços de sala de aula, que se configuram como espaços 
formais, essas não deixam de se constituir como práticas de educação não-formal. Assim, a 
característica primordial para tal conceituação leva em consideração as práticas educativas e não 
o espaço onde se realizam essas.  

Assim, a proposta do bairro-escola além de potencializar o ensino e aprendizagem pode criar nos 
alunos e moradores um sentimento de identificação por esses locais, por exemplo, sentimento 
por uma praça, tendo em vista os momentos que se passou nessa durante o processo de 
aprendizagem, tornando locais em lugares. No que concerne ao conceito de lugar segundo a 
Geografia Humanística, Tuan (1983, p.6) expõe que: “o que começa como espaço indiferenciado 
transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”. Nesse 
sentido o conceito de lugar está diretamente ligado a um sentimento de topofilia e impregnado 
de significados que, embora subjetivos, tem possibilidades de materialização no espaço. 

Na perspectiva de integrar-se à comunidade à escola e vice-versa, o bairro-escola permite o 
uso do espaço físico da escola para a realização de amostras de cultura e artesanato, 
campeonatos de futebol e casamentos, por exemplo, ou seja, atividades que visam mostrar 
ao morador que a escola é uma instituição pertencente a eles e ativo na/da comunidade. 
Assim, espera-se que a escola passe por um processo de resignificação subjetiva na mente 
dos alunos e moradores do bairro, se tornando um lugar para estes.    

3- O ensino de geografia e a educação não formal 

A ciência geográfica, como todas as outras áreas do conhecimento, deve estar atenta às 
práticas inovadoras como as da educação não formal. O objetivo da educação não formal é, 
justamente funcionar como algo independente, mas complementar, não pensando numa 
possível substituição do modelo formal de educação, mas trabalhar conjuntamente. Deve 
ficar claro que além das correntes filosóficas vigentes, as condições do contexto 
socioeconômico influenciam diretamente nas práticas metodológicas adotadas na maioria 
das escolas, pois as grandes empresas vestem a máscara do Estado que, por meio de 
boletins, índices de aprovação, repetência e outros, tem o controle do que se ensina, como 
se ensina ou o que é interessante, para seus interesses, ser ensinado. Sobre a influência do 
capital na maneira pela qual o governo brasileiro vem lidando com a educação há algumas 
décadas Giamogeschi (2009, p. 3) apud Romanelli (1973, p. 61) vem destacar: 

O que se verificou, a partir daí, foi o fato de a expansão do sistema escolar, inevitável, ter-se 
processado de forma atropelada, improvisada, agindo o Estado mais com vistas ao 
atendimento das pressões do momento do que propriamente com vistas a uma política 
nacional de educação. É por isso que cresceu a distribuição de oportunidades educacionais, 
mas esse crescimento não se fez de forma satisfatória, nem em relação à quantidade, nem 
em relação à qualidade.  
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A geografia desempenha um importante papel nessas interpretações críticas, no que diz 
respeito à realidade, e o campo educacional pode ser considerado um campo potencial para 
discussões geográficas. Mas a temática do assunto é outra, o fato é que o ensino em 
geografia passa por um período de alvoroço, de tentativa de reencantamento, visto que os 
alunos se referem a tal disciplina como memorativa, tediosa e descontextualizada. A 
educação não formal, por se pautar em práticas lúdicas e que incentivam a criatividade, 
consiste em uma boa parceira para o ensino da geografia. Com práticas que ultrapasse as 
salas de aula, evidentemente se torna mais fácil mostrar a importância do ensino da 
geografia aos alunos. Assim utilizou-se, em partes, a  proposta de bairro-escola visto que foi 
possível visitar potencialidades da cidade como, praças, antigos pontos culturais da cidade, 
shopping, ou seja, utilizando destes espaços urbanos e públicos como mais um artifício para 
a educação. 

A realização de oficinas são exemplos de práticas de educação não formal. Elas podem estar 
ligadas à abordagem de temáticas e conteúdos programáticos e/ou temas emergentes da 
sociedade atual. Porém, sem a burocracia que a educação formal exige. No semestre 2012.2, 
foi realizado cinco encontros da oficina “Cidade educadora: (re) aprendendo o lugar” 
ministrado por mim e por três outros colegas do sexto semestre em geografia, 
supervisionado pelo professor Ms. Hanilton Ribeiro de Souza, como requisito do componente 
Estágio Supervisionado em Geografia -Espaços Não Formais. Essa se constituiu numa chance 
de vivenciar a geografia na cidade, juntamente com os participantes.  

No primeiro encontro, temáticas e conteúdos foram explicitados e debatidos tendo em vista 
que seria inviável ir a campo sem saber o que deveríamos observar. Feito isso, no segundo 
encontro foi o momento de ida a campo, onde puderam ser vivenciadas noções discutidas 
em sala, esse processo foi muito rico e proveitoso, à medida que os participantes observaram 
os conteúdos de perto, “palpáveis” e compreenderam a importância da geografia no 
cotidiano. Migração, verticalização, industrialização, comercialização, e uma infinidade de 
conteúdos puderam ser observadas. Nos demais encontros, não fugindo do que nos remete 
pensar quando se fala em oficinas, foram realizados trabalhos conjuntos, onde o resultado 
foi a produção de cartazes, a realização de dinâmicas conexas aos conteúdos, e a discussão 
de temas que são indispensáveis para que se viva em sociedade nos dias de hoje. 

 O lúdico se fez como uma das prioridades: músicas, vídeos e dinâmicas foram trabalhados, a 
fim de deixar os encontros interesantes e produtivos. Não se deve esquecer de ressaltar que 
os encontros da oficina, mesmo que tenham sido realizadas, em sua maioria, utilizando 
alguns espaços tidos como formais, consistiu-se em educação não formal, visto que as 
práticas adotadas, em nenhum momento, se pautaram em artifícios burocráticos, 
hierarquizantes e de exposição passiva de conteúdos, característica da educação formal.    

Conclusões 

Percebe-se uma ascensão nas discussões que remetem a necessidade de novas dinâmicas 
que subsidiem o processo de ensino e aprendizagem e a proposta do bairro escola bem 
como o da educação não formal vão muito de encontro a tais objetivos. A proposta do bairro 
escola além de se caracterizar pela socialização  de deveres no que concerne a educação, 
visto que o proceso de ensino e aprendizagem é um dever partilhado, ela dialoga com a 
proposta de educação em espaços não formais devido a suas práticas de ir a campo e co-
relacionar.  
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Vimos que na disciplina de Estágio em espaço não formal fora adotado, procedimento 
parecido com as ideias de bairro educador na medida em que utilizamos de artificios da 
cidade para fins pedagógicos. Isso só foi possível com um planejamento e sistematização de 
potencialidades (locais) que subsidiariam o entendimento de conteúdos já vistos, bem como 
uma introdução de temáticas que seriam abordadas nos encontros posteriores da oficina. 

O sucesso da ida a campo foi sustentado e apresentado por si só, pois, nos encontros 
posteriores viu-se o diálogo da teoria e prática a partir das falas do participantes e um 
indiscutível acréscimo no nível de esclarecimento de questões tidas como complexas, como o 
conceito de localidades centrais e dos circuitos inferior e superior da economia. É nessa 
perspectiva, que a  abordagem para além das salas de aula se fundamente, na possibilidade 
de apresentar o porquê se ensina e como visualiza-la no meio urbano.  

Conclui-se, reafirmando a importância dos estudos nas áreas de educação, em especial, no 
que concerne ao partilhamento de deveres e responsabilidades, visto que é consenso nos 
dias atuais, a dificuldade e impossibilidade da escola sozinha suprir necesidades educativas e 
sociais de alunos com realidade socioeconômica e cognitiva diversa.  

Espera-se, sinceramente, que as ideias do trabalho tenham contribuído para a compreensão 
do conceito de bairro-escola, suas potencialidades e fundamentos, bem como para o 
entendimento da importância do uso dos espaços não formais voltados para um viés 
educacional.  
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Resumo 

Este  Projeto  de  Extensão  desenvolve  atividades  de  oficinas,  na  Sociedade  Pró- 
Menor Barão Geraldo, situada no distrito de mesmo nome, na cidade de Campinas, 
estado  de  São  Paulo.  Trata-se  de  uma  instituição  filantrópica  que  atende  90 
crianças/adolescentes  em  período  extraescolar.  A instituição, por meio  de  um 
trabalho   sócio-educativo,   busca   desenvolver   a   personalidade,   as   aptidões   e 
virtudes, a  fim  de  alcançar  a  cidadania  plena  nas  ações  e  comportamento  dos 
envolvidos,  bem  como  a   compreensão   da  importância  e  responsabilidade  da 
família.  As  atividades  propostas   nas  oficinas  buscam  resgatar  e  consolidar  o 
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sentimento de pertencimento e cidadania nas crianças e adolescentes assistidos e,  

 

de forma lúdica introduzi-los em ações de percepção e transformação do ambiente 
em que vivem, privilegiando a inclusão e o acesso de todos. 

 Uma melhor condição de  acessibilidade  é  também  fator  prioritário  para  o  
convívio  de  pessoas  com diferenças de idade, mobilidade, aptidões e 
preferências. E esse convívio diverso é um dos fatores possíveis de promoção da 
inclusão social. A análise e  avaliação crítica do conteúdo das oficinas possibilitará 
elaborar um checklist de identificação de barreiras físicas, ambientais e de 
comunicação, que servirá de instrumento para construção   de   protocolos   de   
intervenção   para   ações   de   responsabilidade socioambiental nas áreas de 
engenharias (civil, ambiental, elétrica, de computação) e  arquitetura,  que  
possibilitem  replicar  as  atividades,  no  futuro,  em  situações semelhantes. 

Palavras chave 

Oficinas, Acessibilidade, Inclusão, Comunicação, Cidadania, Ambientes 

Abstract 

This extension project develops workshops at Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo, 
located  in  the  district of  Barão  Geraldo, Campinas city, São Paulo.  It’s  about a 
philanthropic institution that serves 90 children/teenagers out of school time. The 
institution, through a social and educational job, intends to develop the personality, 
skills  and  virtues,  with  the  view  to  achieve  full  citizenship  in  the  actions  and 
behaviors involved, as the comprehension of the importance and responsibility of a 
family. The proposed activities in the workshops look for rescue and consolidate the 
feeling of belonging and citizenship in  children and teenagers watched and, in a 
playful  way  introduce  them  in  shares  of  perception  and  transformation  of  the 

environment in which they live, focusing on inclusion and access for all. A better 
accessibility condition is also a prioritary factor for the coexistence of people of 
different ages, mobility, skills and preferences. And this diverse living is one of the 
possible ways to promote social inclusion. A critical analysis and evaluation of the 
workshops content will enable the preparing of a checklist for identifying physical, 
environmental  and  communication  barriers,  which  will  serve  as  a  tool  for  the 
construction of intervention protocols for actions of environmental responsibility in 
the   areas   of   engineering   (civil,    environmental,   electrical,   computing)   and 
architecture, that enable reapply the activities, in the future, in similar situations. 

Key words 

Workshops, Accessibility, Inclusion, Communication, Citizenship, Environment 

Introdução 

A Lei  8.742/93  dispõe  sobre  a  organização da  Assistência  Social  e  define  a  Lei 
Orgânica da Assistência Social, LOAS, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  O  Título  II  dos  Direitos  Fundamentais,  Capítulo  II  do  Direito  à 
Liberdade, ao respeito e à Dignidade, descreve esse direito no Art. 15. E no Art. 16 
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define os aspectos compreendidos no direito à liberdade, entre eles o de ir, vir e 
estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. No Capítulo IV, Art. 53 esse 
direito de acesso e permanência no ambiente escolar também é assegurado. A  

 

legislação  confirma  os  direitos  do  público-alvo  majoritário  da  entidade  que  se 
pretende atingir nesta proposta  de projeto de extensão. Ainda neste Capítulo em 
seu  Art.  71  fica  assegurado  o  direito   a   informação,  cultura,  lazer,  esportes, 
diversões, espetáculos e produtos e serviços que  respeitem sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. 

A acessibilidade é garantida ainda pelo Decreto 5296/04 e, portanto, um direito de 
TODOS   os  cidadãos,  inclusive  as  crianças  e  os   adolescentes  assistidos  pela 
Sociedade  Pró-Menor. Isso confirma nossa proposta de ação, mas não a garante. 
Assim sendo, entendemos que é por meio da divulgação e difusão dos direitos dos 
indivíduos, bem como do conceito de Acessibilidade e do Desenho Universal que se 
assegura  o  direito  a   informação,  formadora  de  opinião  e  transformadora  da 
realidade. Essa realidade inclui  a qualidade ambiental e de vida da comunidade 
assistida. Uma melhor condição de acessibilidade é também fator prioritário para o 
convívio de pessoas com diferenças de idade, mobilidade, aptidões e preferências. E 
esse convívio diverso é um dos fatores  possíveis de promoção da inclusão social. 
Essa questão da inclusão social reforça a missão institucional da PUC-Campinas e a 
proposta  deste  projeto  de  extensão,  além  de   encontrar  amparo  também  na 
legislação. 

Os artigos do Decreto 5296/04 preveem também medidas para garantir a execução 
e consolidação da acessibilidade em espaços urbanos ou edificados, de uso coletivo, 
público ou privado de maneira a afirmar a qualidade dos ambientes. Para assegurar 
o   cumprimento   dessas   medidas   estabelece   um   termo   de   compromisso   de 
atendimento às condições  de acessibilidade exigidas no Decreto e nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para os projetos de construção, 
reforma de edificações de uso privado multifamiliar, de uso público ou coletivo, nos 
espaços urbanos, assim como para os de mudança para esses fins. 

Objetivos 

Difusão e divulgação dos conceitos de acessibilidade para a Sociedade Pró-Menor 

Barão Geraldo (alunos, professores, gestores e funcionários) e comunidade. 

Metodologia 

A metodologia de trabalho para essas oficinas foi idealizada a partir de atividades 
próprias  para  a  faixa  etária  assistida  pela  entidade  bem  como  aos  gestores  e 
funcionários. As atividades priorizaram as interações sociais e a cultura local por 
meio de vivências práticas, dinâmicas e recreativas. A cada oficina correspondeu no 
mínimo  uma  reunião  de  planejamento  onde,  a  partir  de  seu  enunciado  e  dos 
objetivos   pretendidos,   foram   determinados  os  elementos  necessários  a  sua 
execução. Isso inclui materiais e equipamentos, a seleção do material multimídia de 
ilustração dos conceitos, bem como a dinâmica de apresentação. Faz parte também 
da metodologia de  cada oficina a proposta de elaboração de um tipo de material 
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que possa ser recolhido e  que concentre as informações coletadas para posterior 
tratamento e análise dos dados obtidos. 

1. OFICINA 1 - COLETA DE DADOS LOCAIS 

Objetivo: coleta de dados locais e geográficos sobre as crianças da Pró-Menor. 
 
 

Materiais consumo: Data Show (projetor), Tela, Amplificador, Cabo Auxiliar para 
Amplificador, Régua, Notebook, Máquina Fotográfica, Banner Extensão, 
Caderninhos, Giz de Cera, Lápis Grafite, Apontador, Apito. 

 

Materiais Digitais: Apresentação "Turma da Mônica - Acessibilidade", Apresentação 
"Campanha pela Acessibilidade", Apresentação "Personagens do Folclore 
Brasileiro", Apresentação "Turma da Mônica - Folclore Brasileiro". 

 

Atividades 
 

Dinâmica de apresentação oral entre os participantes: relatar nome, idade, onde 
estuda, o que mais gosta de fazer, o que pretende seguir como profissão. 

PLANO A: Brincadeira "Corre Cotia" (campo de futebol – espaço externo) (Figura 1). 

PLANO B: Vendar a criança e pedir para apontar para um amigo (brinquedoteca – 
espaço 
interno). 

 

Apresentação do vídeo "Acessibilidade: siga essa idéia", do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 

 

Introdução do que é acessibilidade através dos personagens do Folclore Brasileiro, 
perguntar se conhecem os personagens do Folclore Brasileiro e pedir para imitarem 

os mesmos, associar os personagens ao cotidiano das pessoas e como elas realizam 
atividades do dia-a-dia. Caso necessário, apresentar história da Turma da Mônica - 
Folclore (Figura 1). 

 

Elaboração de um livro ilustrado (bloco de desenho), individual, com o objetivo de 
levantar e coletar dados pessoais e locais (ver primeiras 04 questões) (Figura 1). 

 

- Desenhe quem mora na sua casa, 
 

- Desenhe se tem alguém na sua família com deficiência ou limitações, 
 

- Desenhe como você chega a Pró-Menor (a pé, de ônibus, de carro), 
 

- Desenhe sua casa e anote rua, nº, bairro, caso saiba. 
 

Apresentação   e   leitura   da  história  em   quadrinhos   da   Turma   da   Mônica   - 
Acessibilidade (Figura 1). 

 

PLANO A: Alunos como personagens + grupo do Projeto de Extensão. 

PLANO B: grupo do Projeto de Extensão como personagens. 

Elaboração de um livro ilustrado (bloco de desenho), individual, com o objetivo de 
levantar e coletar dados pessoais e locais (ultima questão). 

 

- Desenhe agora, o que você entendeu que é acessibilidade. 
 

Apresentação dos vídeos da campanha “Ser Diferente é Normal” do Instituto Meta 
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Social:http://www.youtube.com/watch?v=_29acQ8GKEU&feature=relmfu, 
http://www.youtube.com/watch?v=lzIToNemCug&feature=related 

 

Encerramento 
 

- Conversa final 
 

- Recolhimento dos cadernos 
 

 
- Distribuição de prendas. 

 

O  material  multimídia  utilizado  era  pesquisado  nos  projetos  de  extensão  de 
acessibilidade realizados anteriormente pela docente orientadora ou na internet. 

1.1. OFICINA 1 – REGISTROS E MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – a. Brincadeira “corre cotia”, b. HQ Turma da Mônica, c. Bloco de desenho de dados 
pessoais, d. HQ Turma da Mônica Folclore.  Fonte: Fotos de Raquel Azevedo e Portal Turma da 
Mônica. 
 

Faz parte também da metodologia de cada oficina a proposta de elaboração de um 
tipo de material que possa ser recolhido e que concentre as informações coletadas 
para posterior tratamento e análise dos dados obtidos. Na oficina 1 o objetivo era a 
coleta de dados locais e geográficos sobre as crianças da Pró-Menor e foi realizada 
uma  tabela a  partir dos  dados  coletados  por meio das  ilustrações  no bloco de 
desenho. Os dados sobre a  localização das moradias ficou para ser coletado na 
oficina 3 de elaboração do mapa  cartográfico. O agendamento de atividades por 
outros colaboradores demonstrou que as  nossas oficinas deveriam acontecer aos 
sábados, de maneira a não interferir prejudicialmente, no desempenho das crianças 
durante a semana. 

http://www.youtube.com/watch?v=_29acQ8GKEU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lzIToNemCug&feature=related
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1.2. Tabela – Levantamento dos participantes OFICINA 1 (total = 29 alunos) 

 

NOME   IDADE TRANSPORTE

EE 
PESSOAS QUE MORAM NA CASA 

CASACCCASACASA 1.  Aline    

2.  Ana Carolina 6 ----- Pai, Mãe, Irmão e Irmã (5) 
3.  Ana Isabel 9 A pé Tio, Tia e 2 Primas (5) 

4.  Ana Julia 6 ----- Pai, Mãe, 2 Irmãs e Irmão (6) 

NOME IDADE TRANSPORTE PESSOAS QUE MORAM NA CASA 

5.  Antônia 7 ----- Mãe, Padrasto e Irmão (4) 
6.  Bruno 13 Carro Pai, Mãe e Irmão (4) 

7.  Danielle 8 Carro Pai, Mãe, Avó, Avô, Tia, 2 
Irmãs e Irmão 

(9) 
8.  Giovana 10 A pé Pai, Mãe, Irmã e Irmão (5) 
9.  Gleyson 7 Ônibus Pai, Mãe, Avó e Avô (5) 
10.Guthyerris 11 Ônibus Pai, Mãe e Irmã (4) 
11.Héria 9 Van Pai, Mãe e Irmã (4) 
12.Iago 10 Ônibus Pai, Mãe e Irmão (4) 
13.Ícaro 8 ----- Pai e Mãe (3) 
14.Ileams ----- ----- (6) 
15.Jayni 10 A pé Pai, Mãe e Irmã (4) 

16.Jéssica 9 ----- -------------- 

17.João Victor 9 Skate Mãe, Avó e 3 Irmãos (6) 
18.Laura 13 Carro Mãe, Avó, Tio, irmã e Irmão (6) 
19.Lucca 6 Carro Pai, Mãe e Irmão (4) 
20.Marcelo 7 A pé Mãe, Tio e Irmã (4) 
21.Matteo 6 Carro Pai, Mãe e Irmão (4) 
22.Mauro ----- Carro Mãe, Avó, Tio e 2 Irmãs (6) 
23.Monique 6 ----- Pai, Mãe, Avó, 2 Irmãs e 4 Irmãos 

(10) 24.Nicole 8 Ônibus Mãe e Irmã (3) 

25.Pequenino 4 ----- Mãe, Avó, Tio e 2 Irmãs (6) 
26.Rafael 9 Ônibus (3) 
27.Victor 8 Carro Pai, Mãe e 2 Irmãs (5) 
28.Vinícius 11 Ônibus Pai, Mãe e 2 Irmãos(5) 
29.Nãoidentificado ----- Ônibus -------------- 
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IDADES 
 13 anos = 2 
11 anos = 3 
10 anos = 3 
09 anos = 5 
08 anos = 4 
07 anos = 3 
06 anos = 5 

S/ RESP = 3 

 
MORADORES DA CASA 

maioria = 4 pessoas 
com idosos = 7 pessoas 

com deficiência = 1 pessoa 
                                                     

 

 

 

 

 

 

2. OFICINA 2- MAPA MENTAL 

        

Objetivo : elaboração de um mapa mental que possibilitasse aos alunos da Pró- 
Menor uma atenção às condições de acessibilidade do entorno da instituição. 

Materiais consumo: Câmera fotográfica, impressão das imagens em sulfite A4, papel 

Kraft para execução de painel com imagens do percurso da instituição. 

Rua - pedaços de EVA, cola branca, estilete 
 

Painel de exemplos - placa de papel Paraná, imagens impressas em sulfite A4, cola 
branca, barbante. 

 

Atividades: 
 

Percurso do entorno da Sociedade Pró-Menor, visando reconhecer os elementos de 
acessibilidade presentes. 

 

TRANSPORTE 

carro = 8 

onibus = 7 

van = 1 

skate = 1 

a pé = 4 

sem resposta = 8 
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Gincana: Brincadeira pique-bandeira: 
 

Pegar exemplos de elementos da acessibilidade no campo do adversário e montar 
uma rua acessível com sua equipe. 
Elementos certos e errados – ganha quem montar a rua com exemplos corretos. 
 

2.1. OFICINA 2 – REGISTROS E MATERIAIS 

 

 
 

 
Figura 2 – a. Painel: imagens do percurso da instituição , b. Alunos relacionando elementos de 
acessibilidade e percurso, c. Gincana: rua acessível, d. Gincana: painel de exemplos.  Fonte: Fotos 
de Raquel Azevedo. 
 

Nesta  oficina  pudemos  perceber  que os  alunos  já associavam  os  elementos  de 
acessibilidade  apresentados  na  OFICINA  1 com  o percurso que  fazem  a  pé,  da 
instituição até a escola, que fica nesse entorno próximo ou mesmo para suas casas. 
Participaram desta oficina 16 crianças, a coordenadora pedagógica e um monitor da 
instituição. 

3. OFICINA 3- MAPA CARTOGRÁFICO 

 
Objetivo:  Registro  do  percurso que  os  frequentadores  da  Sociedade  Pró-Menor 
fazem de casa até a instituição, visando mapear seus locais de moradia. 

Materiais: mapas impressos, giz de cera, computadores da sala de informática da 
instituição, mapa digital. 

Atividades: 

Gincana: Brincadeira caça ao tesouro 
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Procurar tesouro a partir de pistas com perguntas relacionadas à acessibilidade. 
Materiais: tiras de papel cartão com as perguntas escritas, baú de papelão com o 

conteúdo do tesouro. 

3.1. MAPAS OFICINA 3 

 

Figura 3 – a. Mapa impresso para registro manual de percurso, b. Mapa digital com registro de 
percurso. Fonte:CAD FAU PUC-Campinas com intervenção  de Guilherme M. O. Francisco. 

 

A oficina 3 teve como objetivo a elaboração de um mapa que permitisse aos alunos 
da Pró-Menor identificar o percurso que realizam de suas casas até a instituição. Os 
limites   desse  mapa  foram  estabelecidos  a  partir  de  gráficos  fornecidos  pela 
instituição demonstrando os locais de maior concentração das moradias dos alunos, 
bem como incluindo o Terminal Urbano de Barão Geraldo, cuja utilização faz parte 
do percurso de  grande parte dessas crianças. O mapeamento foi registrado por 
desenho  em  mapa  impresso  pelas  crianças  menores  e  eletronicamente,  pelos 
adolescentes, na Sala de Informática da Pró-Menor. Essa identificação tinha como 
resultado  esperado  o  mapeamento  das  moradias  dos  alunos  participantes  da 
oficina.  Buscou-se  também  estimular  o trabalho  com  mapas  como processo  de 
autoconhecimento  e  pertencimento  a  um  determinado  território.  Participaram 
aproximadamente, 40 crianças e  adolescentes da Pró-Menor pois ela foi realizada 
em dia de véspera de eleições, sem aulas nas escolas do bairro, o que corroborou 
para o comparecimento de um maior número de alunos. 

Além dos registros gráficos e eletrônicos do percurso foi programada uma gincana de 
caça ao tesouro, prejudicada pelo calor do dia e impaciência dos participantes. A 
brincadeira tinha como pistas para a localização do tesouro, perguntas elaboradas a 
partir  de  questões   relacionadas  à  acessibilidade.  O  resultado  esperado  era 
consolidar   os   conceitos    de    acessibilidade   trabalhados   com   as   crianças   e 
adolescentes no entorno da  instituição bem como nos seus ambientes internos e 
trabalhar também com a relação espacial dos mapas e elementos registrados. Nesse 
dia   participaram   alguns   monitores,   além   das   crianças   e   da   coordenadora 
pedagógica da instituição. 

4. OFICINA 4- Conscientização: HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

Objetivo: Montagem do autorretrato a partir de recorte e colagem de 

Pró- Menor 

 

Moradia 
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desenhos fornecidos. 
 

Materiais consumo: Papel sulfite com desenhos do Corpo Mínimo, 
complementos de partes do corpo e acessórios, Giz de Cera, Tesoura e Cola Branca. 

 

Atividades: 

Montagem dos autorretratos e colagem nos ambientes representados nos painéis. 

Materiais  consumo: Painéis de papel Kraft desenhados, autorretratos 

elaborados, 
Cola Branca. 

 

Apresentação dos conceitos e materiais de divulgação da acessibilidade para 
os pais. 

 

Materiais consumo: Data Show (projetor), Tela, Amplificador, Cabo Auxiliar para 
Amplificador, Régua, Notebook, Máquina Fotográfica, Banner Extensão. 
 

4.1. REGISTROS OFICINA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – a. Corpo mínimo, b. Complementos do corpo, c. Autorretrato:aluno com limitação 
visual, d. Elaboração autorretrato. Fonte: Fotos de Raquel Azevedo. 

 

A oficina 4 tinha como objetivo a elaboração de uma história em quadrinhos pelas 
crianças da instituição. Mas readequamos esse objetivo em função da experiência 
acumulada nas  oficinas anteriores que apontaram uma maior concentração   das 
crianças de faixa etária menor, nos dias de atividades. A idéia então passou a ser a 
de  despertar  nos   participantes   a  percepção  do  próprio  corpo  e  imagem,  na 
elaboração  de  um   autorretrato,  para possibilitar  a  discussão  do  conceito de 
diversidade.   O  suporte   encontrado   para  estimular  as  crianças  a   criar  seus 
autorretratos partiu do projeto de Iniciação Científica realizado por Bárbara Tércia, 
na qualidade de aluna do curso de Design Gráfico da Faculdade de Belas Artes de São 
Paulo. Nesse projeto intitulado Brodins a aluna parte da hipótese de que para o ser 
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humano viver é necessário que ele tenha no mínimo, coração e cérebro, que 
correspondem ao tronco e à cabeça. E desenvolve a idéia do Corpo Mínimo como 
representação elementar entre as pessoas. As demais partes do corpo como pernas, 
braços,  olhos,  narizes,  entre  outras,  são  consideradas  como  complementares  e 
variam de acordo com a pessoa, o que caracteriza em parte, a diversidade humana. 
A partir desse trabalho de Iniciação Científica e com a ajuda de um vídeo preparado 
pela designer representando a idéia do Corpo Mínimo  realizamos uma parte do 
material para a oficina. As crianças receberam uma folha com a representação do 
Corpo Mínimo e outra com braços, pernas e cabeleiras de comprimentos e formatos 
variados, além de acessórios como óculos. Esse material era para ser recortado e 
colado representando a maneira como eles se veem, ou seja o autorretrato do 
participante. Outra parte dessa oficina era a colocação desses autorretratos em 
painéis preparados, com representações de ambientes da própria instituição, para as  
crianças  perceberem como  era  seu  acesso  a esses  espaços  e  equipamentos, 
quando adequados  às  suas  características  físicas.  Nessa  mesma  data  tivemos  a 
oportunidade de fazer uma apresentação para os pais das crianças, do material e 
conceitos  que  trabalhamos  com  elas, pois  eles  estavam  na  reunião de  final  de 
semestre. Participaram da oficina  aproximadamente 30 crianças entre 
frequentadores da Pró-Menor e irmãos que foram trazidos junto para que os pais 
participassem da reunião de encerramento do semestre. Entre os pais tivemos um 

total de 48 presentes, além de 2 funcionárias da instituição, a assistente social e uma 
monitora.                                                                                                                               

Conclusões 

Os resultados propostos foram alcançados uma vez que, as atividades foram sendo 

adaptadas para possibilitar um entrosamento e um aproveitamento melhor por 

parte das crianças, a medida que o contato propiciado pelas oficinas se ampliava. 

Na oficina 1- levantamento de dados locais, percebemos a preferência das crianças 

por atividades movimentadas, principalmente no espaço lindeiro à instituição que 

pertence à associação dos moradores do bairro. Esse espaço possui um campo de 

futebol e uma quadra esportiva que são muito utilizados pelos frequentadores da 

Pró-Menor, como local de recreação. A percepção dessa preferência foi incorporada 

no planejamento das atividades das oficinas seguintes. As ilustrações registradas no 

bloco  de  desenho  possibilitaram  que  mesmo  as  crianças  menos  alfabetizadas 

pudessem participar dessa atividade e fornecessem os dados sobre suas famílias e o 

que haviam assimilado dos conceitos apresentados. 
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Figura 5 – a. Capa bloco de desenhos Aline, b. Desenho família , c. Desenho meio de transporte à 
Pró-Menor , d. Conceito acessibilidade consolidado. Fonte: Fotos de Raquel Azevedo. 

 

Na oficina 2 – mapa mental houve reconhecimento e identificação muito forte, pelas 
crianças, das fotos apresentadas no painel elaborado e dos elementos que facilitam 
ou dificultam a acessibilidade que esse material retratava, da instituição e seu   
entorno   imediato.   Isso   auxiliou   no   reconhecimento   das   questões   de 
acessibilidade  no  percurso  que  eles  fazem  cotidianamente  e  na  montagem  da 
brincadeira da rua acessível, além de demonstrar que os conceitos apresentados na 
oficina 1 foram assimilados. 

 

 

Figura 6 – a. Painel identificação acessibilidade alunos Pró-Menor, b. Rua acessível 
elaborada grupo 1, c. Rua acessível elaborada grupo 2. Fonte: Fotos de Raquel Azevedo. 

Na oficina 3 – mapa cartográfico foi possível obter, com mais precisão, os dados 
sobre  a   localização  das  moradias  das  crianças  da  Pró-Menor,  mesmo  com  a 
dificuldade de alguns na leitura do mapa ou no conhecimento do nome da rua onde 
residem. E para sanar essas dificuldades solicitamos que todos anotassem os nomes 
e endereços, mesmo que fosse só o nome do bairro, além do registro do percurso 
casa-instituição e através dessas  informações montamos uma tabela. A assistente 
social da Pró-Menor pode completar os dados nessa tabela dos que não sabiam o 
nome da rua. Algumas crianças moram em  locais fora dos limites apresentados pelo 
mapa, mas a identificação do Terminal Urbano de Barão Geraldo possibilitou que 
registrassem o percurso que fazem para chegar na Pró-Menor. A partir dessas 
informações pudemos identificar os locais de maior prevalência das moradias das 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    897 

 

crianças da instituição. A análise de parte desse material ainda poderá resultar em 
futuros  mapas  e  interpretações  do  ambiente  envolvido  dentro  da  temática  da 
acessibilidade,  a  fim  de  subsidiar  a  criação  do  checklist  de  barreiras  físicas, 
ambientais, e de comunicação proposto no Projeto de Extensão. 

 

 

Figura7 – a. Mapa Cartográfico impresso e caminho elaborado por aluno da Pró-Menor 
com lápis de cor, b. Mapa Cartográfico digital e caminho elaborado por aluno da Pró-
Menor no computador. Fonte: Fotos de Raquel Azevedo. 

Na  oficina  4  –  conscientização  –  História  em  Quadrinhos  percebemos  que  as 
crianças compreenderam  o conceito do Corpo Mínimo e da diversidade humana e se 
divertiram em produzir seus autorretratos. O material produzido revelou que a 
maioria delas se retratou como gostaria de ser, em relação à estatura, cor e textura 
dos cabelos, por exemplo. Houve um exemplo de retratação de limitação visual com 
uso de óculos. Na mesma data havia uma reunião da assistente social com os pais e 
conseguimos apresentar a eles os materiais e os conceitos trabalhados com os seus 
filhos. Essa foi uma oportunidade ímpar para ampliar a divulgação da acessibilidade e 
da importância de se garantir o acesso para todas as pessoas, independente das 
características e limitações pessoais. Ouvimos ainda o relato de uma mãe cujo filho 
tem deficiência auditiva e disse para a professora que falava alto, pois era mais 
“sensível” que os colegas. Esse termo foi usado na história em quadrinhos da Turma 
da  Mônica,  apresentada  na  oficina  1  e  a  mãe  após  nosso  encontro  passou  a 
entender o que o filho queria dizer com isso. 
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Figura8 – a. Autorretratos masculinos, bAutorretratos femininos, c. Autorretrato menino negro, 
d. Autorretrato meninos gêmeos. Fonte: Fotos de Raquel Azevedo. 
 

Em  2013  estão  previstas  mais  quatro  oficinas  na  Pró-Menor  que  servirão  para 
sensibilizar os alunos numa vivência de acessibilidade, na consolidação do conceito 
de  diversidade e na experimentação da relação da música com a preservação do 
meio ambiente. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta criativa denominada 
“Projeto de Leitura”, que tem como objetivo permitir a descoberta da leitura literária 
como fonte de novas experiências, possibilidade de vivenciar outros papéis, descobrir 
novos caminhos, acessar novas informações, possibilitar reflexões, resolver conflitos, 
experienciar novas sensações, imaginar, e o mais importante, desenvolver a 
competência de leitura e escrita como um primeiro passo na jornada de formação 
literária. Explorar a imagem, discutir um fato, desenhar uma história, são algumas das 
estratégias exploradas pelo educador que mais do que alfabetizar, ouse formar 
leitores.  

Palavras chave 

Leitura, Escrita, Formação Literária, Desenvolvimento da Leitura. 

Abstract 

This article introduces the development of a creative tool called "Reading Project", 

which aims to allow the discovery of literary reading as a source of new 

experiences, chance to experience other roles, discover new ways, to access new 

information, enabling reflections, solve conflicts,to experience new sensations, 
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imagine, and the most important, to develop competence in reading and writing as 

a first step in the journey of literary education. To explore image, to discussa fact, 

draw a story, are some of the strategies exploited by the educator that more than 

alphabetize, dare to create readers. 

Key words 

Reading, Writing, Literary Education, Reading Development. 

Introdução 

A proposta deste projeto surge diante a inquietação em relação aos resultados das 
avaliações que o Brasil apresenta em relação à leitura, escrita e ao raciocínio lógico 
matemático, apontando resultados destas avaliações sempre abaixo do esperado. Não 
se exclui neste artigo, a existência de um movimento nacional de universalização ao 
acesso e qualificação do ensino, mas a inquietação vai de encontro às tentativas e 
lentidão para que haja mais evolução no que se refere a este tema, baseando-se nas 
iniciativas de diferentes instâncias de governo que estimulam a permanência dos 
alunos na escola, investimentos em projetos educativos, avaliações nacionais, como 
por exemplo, ENEM – Exame nacional do Ensino Médio e SAEB – Sistema de Avaliação 
da Educação Básica e manifestações da sociedade civil, assim como o movimento 
“Todos pela Educação”,  

Conforme apontamentos do INAF (2007):  

A maioria (64%) dos brasileiros entre 15 e 54 anos que 
estudaram até a 4ª série atinge no máximo o grau rudimentar 
de alfabetismo1, ou seja, possuem no máximo a habilidade de 
localizar informações explícitas, em textos curtos ou efetuar 
operações matemáticas simples, mas não são capazes de 
compreender textos mais longos, localizar informações que 
exijam alguma inferência ou mesmo definir uma estratégia de 
cálculo para a resolução de problemas. E ainda mais grave: 12% 
destas podem ser considerados analfabetos absolutos em 
termos de habilidade de leitura/escrita, não conseguindo nem 
mesmo decodificar palavras e frases, ainda que em textos 
simples ou apresentam grandes dificuldades em lidar com 
números em situações do cotidiano, apesar de terem cursado um 
a quatro anos do Ensino Fundamental. (Indicador de Alfabetismo 
funcional – INAF/Brasil, 2007, p.11).  

Nesse cenário, deve-se considerar as diretrizes legais apresentadas na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (1996) onde estabelece que a educação básica tem por 

                                                 
1
 São considerados analfabetos funcionais, os analfabetos absolutos e os alfabetizados em nível 

rudimentar, nesse caso, corresponde a capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos 
e familiares, ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o 
pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica. 
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finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. E ainda, que o ensino fundamental terá como objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

Se o objetivo da escola é formar um cidadão preparado para o exercício da cidadania, 
para o mundo do trabalho, parece óbvio que não basta alfabetizar, tem que promover 
o letramento2. Ou seja, não basta decodificar os códigos da escrita, mas tem que usar 
socialmente a leitura e escrita, ter a capacidade de usar nas práticas sociais, em 
contraposição a um conhecimento formalizado das regras de funcionamento do 
código.  

O processo de formar um cidadão plenamente alfabetizado, ou seja, letrado, que 
consiga ler e compreender textos, relacionar com outras questões vivenciadas, 
comparar e interpretar informações, distinguir fato de opinião e realizar inferências 
parece simples se fosse apenas um ato intencional externo, no entanto trata-se de um 
processo complexo, pois deve ter a intencionalidade de acionar os meios intelectuais 
de cada educando para que ele seja capaz de assumir o pleno uso de suas 
potencialidades físicas, intelectuais e morais para conduzir a continuidade de sua 
própria formação. Para isso, é necessário que os aspectos: cognitivos, psicológicos, 
físicos, emocionais e as interferências sociais sejam considerados nesse processo de 
formação, aqui recortado à competência do sujeito letrado. 

Desta forma, abre-se uma reflexão que cabe a escola assumir a função de formar 
cidadãos letrados, sendo este um espaço privilegiado (embora não seja o único) para 
promover tal aprendizado. Nesse contexto, reconhecer as necessidades individuais e 
promover contato com o ambiente cultural facilitará o alcance do desenvolvimento da 
criança leitora. 

De acordo com LEITE (2005):  

O modelo tradicional (de alfabetização) tem sido duramente 
criticado desde os anos 60, quando os países desenvolvidos 
detectaram a condição do analfabetismo funcional em parcelas 
significativas das suas perspectivas populações: aquele indivíduo 
que passa pela escola durante alguns anos, tem contato com o 
código escrito, mas, depois que sai se utiliza da leitura e da 
escrita como instrumentos de inserção social e desenvolvimento 
da cidadania... 

Atualmente, pode-se afirmar que as concepções de escrita, 
subjacentes às modernas propostas, implicam dois aspectos 
fundamentais: de um lado, enfatiza-se o caráter simbólico da 
escrita, entendendo-a como um sistema de signos cuja essência 
reside no significado subjacente a ela, o qual é determinado 
histórica e culturalmente; assim uma palavra escrita é relevante 
pelo seu significado compartilhado pelos membros da 

                                                 
2
 O termo “letramento”, assim como “alfabetismo” foram utilizados no Brasil como correspondentes ao 

termo inglês literacy, que corresponde à condição de pessoas ou grupos sociais que fazem uso da 
linguagem escrita. 
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comunidade. Por outro lado, enfatizam-se os usos sociais da 
escrita, ou seja, as diversas formas pelas quais uma determinada 
sociedade utiliza-se efetivamente dela; fala-se em escrita 
verdadeira, em contrapartida à escrita escolar (LEITE, 2005, p. 
24). 

Mas o que fazer e como agir com crianças, adolescentes que embora frequentem a 
escola, que a priori se utilizam de concepções modernas de leitura e escrita, mas não 
atingem o letramento? 

A proposição de um projeto de leitura, como intervenção psicopedagógica, dentro do 
espaço escolar, propõe mudanças nas práticas pedagógicas de seu cotidiano. Sendo 
assim, o mesmo deve ser adaptado a realidade de cada ambiente, considerando 
necessidades e potenciais (inclusive relacionado às relações afetivas estabelecidas 
entre os envolvidos, a ambiência apresentada, ao espaço físico e aos recursos 
materiais disponíveis e até mesmo ao potencial de parceiros constantes no território 
específicos de cada escola. 

Objetivos 

O projeto de leitura desenvolvido assumirá caráter preventivo e/ou remediativo, no 
caso de crianças e adolescentes que já apresentam a dificuldade de aprendizagem.  

O critério de participação no projeto deve ser definido em conjunto com a equipe 
técnica da escola (gestores e professores). Cabe a estes profissionais fazer as devidas 
análises do cenário escolar, social (familiar), cultural e em especial das crianças e dos 
adolescentes que participarão das atividades direcionadas e após coleta detalhada dos 
casos, estabelecer o diagnóstico e definir a proposta de intervenções a serem 
desenvolvidas. Sendo assim, não será discutido neste artigo a avaliação diagnóstica, 
visto que a princípio as crianças inclusas nesse projeto, já passaram por uma avaliação 
diagnóstica com a equipe responsável na unidade escolar.  

Metodologia 

Para melhor compreender o papel do responsável pela execução do projeto nesse 
processo, recorre-se aos estudos de Vygotsky (1994), que aponta a necessidade de um 
mediador no processo de aprendizagem, visto que a interação social é de extrema 
relevância no processo de construção das funções psicológicas.  

Vygotsky (1994) ressalta que fala e ação fazem parte da estrutura complexa, sendo 
que esta capacidade da linguagem habilita a criança a providenciar elementos que a 
auxiliam na resolução de problemas antes de sua execução. Ele afirma que a aquisição 
de conhecimento se dá através das zonas de desenvolvimento: real (conhecimento 
adquirido, o que a pessoa traz consigo) e proximal (diferença entre o desenvolvimento 
atual da criança e o nível que atinge quando resolve problemas com orientação de 
pessoas que já tenham adquirido estes conhecimentos).  

A abordagem sócio-histórica atribui à mediação um papel muito mais determinante na 
relação entre o aluno e a escrita, atribuindo, assim, ao mediador um papel 
fundamental no processo de internalização da escrita pelo aluno. Também é possível 
considerar que como o projeto se propõe a atender grupos mistos (independente do 
ano em que estão matriculados) dentro do ambiente escolar. Ressalta-se ainda a 
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relevância que os alunos participantes dos projetos assumirão na construção do 
conhecimento de seus colegas.  

Entre os benefícios do projeto de leitura, destaca-se a rica experiência em promover 
situações propícias ao aprendizado, visto que a relação de interdependência dos 
envolvidos é constante, contínua entre o que aprende e o que ensina, e a relação 
entre as pessoas. Segundo Vygotsky (1989), “ao mesmo tempo em que o ser humano 
transforma o seu meio para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si 
mesmo”. 

Iniciar o trabalho a partir da análise do diagnóstico das crianças selecionadas 
(convidadas) a participarem do projeto de leitura, destacando à produção de texto e a 
leitura e relacionando-a com as questões pedagógicas, e questões relacionadas ao seu 
desenvolvimento social, físico e psicológico, permitirá refletir sobre congruências e 
disparidades de tais diagnósticos e com base neste levantamento definir o processo de 
intervenção. 

Estas análises definirão as atividades a serem propostas, e possibilitarão que o 
mediador faça co-relações do seu trabalho de interlocução com os professores, 
familiares e até com outros espaços que a criança participa. 

Esta análise permite a definição da intencionalidade de cada atividade a ser proposta, 
de cada livro a ser explorado, de cada mudança na ambiência deve ter como foco a 
interferência nas competências de leitura e escrita, formando sujeitos capazes de ler, 
escrever, comparar, inferir, criticar, não apenas os livros, textos, figuras, mas a sua 
vivência, experiência de vida.  

Também deve-se considerar nessa análise do diagnóstico, o que está sendo ofertado a 
criança em sala de aula. Situações como apreciação de texto literário e roda de 
conversa após leitura do texto ou quais tipos de gêneros literários estão sendo 
explorados, são algumas das atividades propostas pela escola e que precisam ser 
consideradas antes da definição das atividades a serem desenvolvidas no projeto. 

Com esta análise refinada, o mediador poderá ter ciência do desafio a ser apresentado 
a cada participante do projeto e então propor um plano de ação. 

Apenas com o intuito de organizar pedagogicamente, o projeto estabelece três tipos 
de intervenções nomeadas: descoberta, experimentação e exercitação, que devem 
ser contempladas neste plano de ação. Embora distintas, estas etapas não devem ser 
desenvolvidas de forma sequencial, devem acontecer concomitantemente de acordo 
com o plano de intervenção estabelecido.  

As etapas do Projeto de Leitura 

A intervenção denominada descoberta, propõe que as crianças vivenciem situações de 
descoberta do livro literário, através da contação de história e da leitura de livros 
literários3 e da exposição para o manuseio espontâneo dos livros em diversos espaços. 

                                                 
3
 A contação de história aqui entendida como aquela em que o mediador utiliza-se de elementos lúdicos 

externos ao livro, como por exemplo, fantoches, acessórios, músicas, entre outros. Neste caso, o 
mediador brinca com os textos, imprime a sua leitura e o tom da contação. Diferentemente a leitura de 
livros, será contada a partir do objeto livro, explorando-o seu texto e imagens, respeitando o ritmo do 
autor do texto.  
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Nessa etapa a criança não está fazendo a leitura por vontade, mas porque está sendo 
convidada a vivenciar uma nova experiência. Cabe ao mediador que assumirá a função 
de leitor na contação ou leitura do livro literário, promover situações que instiguem, 
motivem e despertem a curiosidade e os interesses das crianças. Para isso deve ficar 
atento a escolha do repertório, ao local da mediação, a proposição da leitura no 
espaço e tempo da escola e a estética que envolve esta etapa.  

Se antes a leitura estava restrita ao espaço da biblioteca e da sala de aula, agora cabe 
discutir e pensar em estratégias que transformem o espaço, que potencialize a leitura 
do acervo e que aos poucos esta ação seja incorporada pela escola e disponível a 
família e comunidade. 

Como a família é um elemento que contribui no desenvolvimento da criança, o 
mediador deve propiciar a participação através de convites para que vivenciem a 
contação e a leitura, conto, poesia, prosa. Esta participação pode ser em reuniões 
escolares, ou em painéis que ficarão a disposição ou ainda em mensagens onde os 
filhos levam as suas casas. Também pode-se explorar a possibilidade de acesso dos 
pais a jornais, revistas, textos que circulam na internet. Caberá a equipe envolvida, 
avaliar o que, quando, onde e como envolver as famílias no projeto de leitura. 

Essa etapa de descoberta permite que o mediador utilize-se de estratégias como:  

Mala literária – iniciativa para possibilitar que às famílias das 
crianças participantes tenham acesso à leitura, entretenimento, 
à imaginação, à informação e a descoberta do prazer que a 
leitura pode proporcionar. Existem Malas Literárias com 
material diversificado (jornais, revistas, livros e gibis), que 
circulam entre as famílias e o prazo de permanência é de uma 
semana em cada casa... (MILAGRES, 2008) 

Contato com o autor – convidar o autor para um bate papo, nesse caso a ação deve ser 
estendida a comunidade escolar. 

Cortina de livros – Promover que os livros fiquem disponíveis, como se formassem 
uma cortina. Assim, as crianças podem manuseá-lo conforme seu interesse. 

Exposição de livros em lugares inusitados, como por exemplo, pendurados em uma 
árvore. E esta com colchas e almofadas, que servem de um convite a leitura.  

Deve-se ainda propor a leitura de fotos, imagens, quadros, fatos, experiências, nesse 
caso, a criança assume a função de leitor, o que o possibilitará construir significados a 
partir de/sobre os significados já existentes. Pode-se utilizar a dinâmica de leitura em 
roda para que todos compartilhem suas leituras, e através destas, um contribua para a 
leitura do colega, ampliando o repertório que apresentou. Afinal, a conversa propicia 
circular ideias, estimular pensamentos, misturar novos conhecimentos com saberes 
antigos (memória). 

Sempre ao término de cada intervenção, o mediador deverá registrar sua ação e o 
resultado obtido. Ter um instrumental próprio de desempenho de cada criança 
permitirá uma avaliação mais qualificada. Nesta etapa, é essencial que se observe o 
interesse, a atenção, concentração, interação com o mediador e com as outras 
crianças, as inferências e que compare esses comportamentos durante a contação e 
durante a leitura de histórias. Também é necessário acompanhar as manifestações de 
interesse na busca livre pelo objeto livro, identificando quais gêneros (como conto, 
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fábulas, mitos, lendas, crônicas, poemas, jornalísticos, entre outros) são mais 
apreciados e que podem ser utilizados como fonte de interesse no incentivo a 
formação leitora).  

Este instrumental deve contemplar aspectos de todas as fases, facilitando a análise e o 
cruzamento de dados, bem como os avanços e os pontos prioritários de investimento 
a serem reforçados na fase de exercitação e na proposição das atividades 
subsequentes.   

A etapa denominada experimentação tem como objetivo auxiliar a criança 
compreender que ela é capaz de realizar a leitura. A proposta é experimentar peças do 
cotidiano. Exemplo, leitura de um jornal, de uma revista, de uma propaganda, de uma 
receita, de uma carta, de um e-mail, de uma mensagem e claro, de um livro também. 
Livro esse que seja explorado pela sua variedade de gênero, de ilustração e material. 

Deve-se atentar-se para a disponibilidade do material, que deve estar sempre 
acessível, onde o cuidado com o livro não seja um limitador de seu manuseio, mas 
uma oportunidade de propiciar a responsabilidade, de desenvolver a noção de 
importância. 

Nessa etapa a criança passa a ser estimulada a escrever e propõe-se estratégias que 
cooperem no desenvolvimento desta habilidade, como a elaboração de história, onde 
a criança compartilha sua produção com os demais colegas, a partir do interesse 
apresentado, ou ainda acordado com o grupo, pode ser o reconto de uma história, 
uma carta, história em quadrinhos, poesia, desenho, recado, entre outros e também 
cópias de piadas, parlendas, músicas, poesias, receitas culinárias. Após o compartilhar 
pode-se explorar o intercâmbio oral entre as crianças sobre os assuntos 
compartilhados, sem a intenção de identificar as fragilidades apresentadas no texto.  

Ressalta-se que o exercício da escrita, não será ensinado como uma habilidade 
psicomotora, reduzido a treinamentos sem sentido, como por exemplo, a repetição de 
letras e ou movimentos, mas terão que assumir significado, onde a criança “descobre” 
a escrita como uma nova e complexa forma de atividade cultural. Esta abordagem 
deverá ser motivadora, para que a criança tenha vontade e desejo de aprender, sendo 
que esta aprendizagem esteja voltada à linguagem escrita. 

Como nesse momento a exposição estará em evidência, o mediador cuidará de 
promover a confiança do grupo, e estimular que acordem sobre respeito com as 
apresentações dos colegas. Para isso, sugere-se que elabore um Termo de 
Compromisso entre os participantes, cabendo ao grupo definir as regras de 
convivência. 

É extremamente importante que entre as estratégias estejam presentes ações de 
reconhecimentos, como aplausos do grupo, elogios, exposições dos materiais, 
valorização dos trabalhos realizados aconteça, promovendo autoconfiança, segurança, 
aceitação, superação do medo, da vergonha e do erro. 

Todo este cuidado faz-se necessário, pois a interação social interfere nos processos de 
aprendizagem. 

Os estudos baseados na abordagem histórico-cultural 
demonstram que a construção do conhecimento ocorre a partir 
de um intenso processo constituído nas relações sociais. As 
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ideais de mediação4 e internalização5 encontradas em Vygotsky 
(1994) permitem defender que a construção do conhecimento 
ocorre a partir de um intenso processo de sua inserção entre as 
pessoas. Portanto, é a partir de sua inserção na cultura que a 
criança, através da interação social com as pessoas que a 
rodeiam, desenvolve-se. Apropriando-se das práticas 
culturalmente estabelecidas, ela evolui das formas elementares 
de pensamento para formas mais abstratas, que a ajudarão a 
conhecer e controlar a realidade. Nesse sentido Vygotsky 
destaca, a importância do outro, não só no processo de 
construção do conhecimento, mas de constituição do próprio 
sujeito e formas e agir. (TASSONI, 2005, p 225).  

No artigo “Sobre a correção de textos” Assis (2008) destaca a importância da correção 
de textos para que o aluno possa refletir sobre sua produção de conhecimento, 
recebendo estímulo e orientação para organizar seus saberes. No projeto de leitura 
como intervenção, esta importância deve ser ampliada para o acompanhamento do 
mediador que irá definir as estratégias subsequentes a partir destas correções. As 
anotações no instrumental devem ser minuciosas, enquanto as orientações 
apresentadas às crianças devem propiciar a reflexão e estimular o pensamento e a 
aquisição de novos conhecimentos. 

Assim sendo, nesta etapa, além de avaliar os itens apresentados anteriormente, deve-
se atentar-se como a criança se comporta; se apresenta recusa, medo, fuga ou outro 
comportamento inibidor na execução da ação de ler e escrever. Em relação à leitura, 
observar se a criança não lê, se reconhece letras, nomeia letras, realiza leitura 
silabada, lê sílabas simples, lê sílabas complexas, apresenta ritmo 
lento/adequado/bom, lê com letra fôrma/script/cursiva, se consegue decodificar, lê 
com entonação, pontuação e fluência, compreende o que lê parcial, integral, omite 
dados importantes, preserva ou altera sequência. Quanto à escrita, observar 
pontuação, paragrafação, sequência, nível escrita, ortografia, uso do espaço da linha e 
entre as palavras, coerência, legibilidade e traçado. Caso queira, poderá contemplar 
quantos itens julgar necessário para o desenvolvimento do trabalho.  

A última etapa proposta é a de exercitação, etapa esta e que as crianças 
experimentam exercícios que promovam e interfiram nas dificuldades diagnosticadas. 
Esta é uma etapa planejada cuidadosamente em função das dificuldades acima 
levantadas. Devem ser pensadas, organizadas e propostas observando o diagnóstico 
individual. Por exemplo, se a leitura não está com a velocidade adequada, ou seja, 
igual aquela que as pessoas falam, pode-se poder propor a repetição de uma mesma 
história. A diferença no projeto de leitura, é que esta pode estar relacionada a uma 
apresentação de teatro. Ou mesmo, o aluno pode realizar uma contação da história 
com os amigos, utilizando elementos lúdicos. Nesse caso, a repetição propicia que o 
aluno se sinta familiarizado com o texto e acaba lendo melhor. 

                                                 
4
 O conceito de mediação envolve basicamente a idéia de que a relação sujeito-objeto não é direta, mas 

conta com um elo intermediário constituído tanto pelos sistemas simbólicos como pela ação de outro 
sujeito, que conferem à relação formas qualitativamente novas e superiores. 
5
 Refere-se a um conceito que destaca uma série de transformações, relacionando o âmbito social e o 

individual. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível 
social, e depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológicas), e, depois, no interior da 
criança (intrapsicológica). (Vygotsky, 1994, p.75). 
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Também é importante dar atenção aos seguintes elementos: esquema e imagem 
corporal, coordenação global, equilíbrio, dominância lateral, orientação espacial e 
latero espacial, orientação temporal, coordenação dinâmica das mãos e que são 
considerados básicos para o desenvolvimento global da criança, sendo pré-requisitos 
essenciais para a aprendizagem de leitura e escrita. 

O mediador deve buscar contato de parceria com o professor de educação física, para 
que este possa promover atividades físicas e recreativas, brincadeiras, que podem 
inclusive, ser desenvolvido a partir de leituras realizadas. Da mesma forma, 
professores de outras disciplinas poderão contribuir com este projeto inserindo 
elementos didáticos de suas áreas fazendo deste projeto um trabalho interdisciplinar. 

Outra atividade é o reconto de histórias, o ditado, produção de texto livre, a 
elaboração de um teatro e investimento em jogos que instiguem a leitura ou façam 
referência a leitura efetuada.  

Pode-se explorar jogos clássicos como: jogo da memória, dos 7 erros, lince, sílabas, 
jogo das frases, bingo de letras ou palavras, dominó de imagens e palavras, montando 
palavras, forca, entre tantos outros, sendo que todos devem ser elaborados a partir 
das leituras que o projeto está propondo. Por exemplo se foi realizada a leitura de um 
clássico infantil, como “O patinho feio” (CRISTIAN,1843), os jogos devem estar 
associados, então se o professor escolheu a brincadeira da mímica, os personagens, 
emoções e outros elementos a serem imitados serão os mesmos que aparecem no 
livro. Mas se a escolha for, em elaborar um bingo, as palavras serão as que estão no 
livro. A escolha do jogo também é pensada de acordo com as necessidades 
apresentadas pelos alunos.  

Durante todo o período de intervenção deve-se conversar com o professor das 
crianças, para que estas consigam reunir esforços no alcance do letramento. 

Considerações importantes no processo de formação de sujeito letrado: 

- A construção do conhecimento sobre a língua escrita é um processo ativo; 

- As atividades não devem se restringir a memorização, 

- O trabalho deve ser planejado, sistemático para propiciar que as crianças façam 
descobertas; 

- O projeto de leitura deve ser incorporado ao Projeto Político Pedagógico da escola e 
dialogar com o plano de ensino; 

- Os materiais, em especial os livros literários devem ser escolhidos cuidadosamente, 
visto que serão utilizados com propósito específico. Isso não impede que a biblioteca, 
ou espaços de leituras existentes apresentem a possibilidade de exploração de outros 
títulos, gêneros e materiais; 

- Deve-se atenção na proposição de atividades de escrita, já que estas devem 
acontecer com sentido, de forma lógica, com significado para a criança. 

- A escrita deve ser analisada e entendida pelo mediador, assim o mesmo promoverá a 
intervenção necessária. 

Caberá ainda ao profissional desenvolver instrumentos de controle e 
acompanhamento do desenvolvimento de leitura, baseado na classificação anterior. 
Deve promover o registro (individual) detalhado dos dados referentes ao aluno e 
compartilhar sistematicamente com os professores e orientadores pedagógicos. 
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As famílias, a comunidade e principalmente as crianças devem conhecer a proposta do 
Projeto de Leitura que está sendo proposto. Nesse caso, o objetivo deve ser de 
potencializar o trabalho realizado.  

Conclusões  

 Considerando que esta ferramenta de leitura é uma proposta pedagógica inovadora, 
desenvolvida para descobrir e/ou incentivar a leitura literária, as conclusões 
apresentam resultados em duas vertentes sendo, alguns cuidados importantes desta 
ferramenta para que os objetivos propostos sejam alcançados e os resultados 
encontrados nas crianças que participaram deste projeto inovador.  

Para obter sucesso e bom resultado é fundamental que este projeto seja integrado à 
proposta pedagógica da escola, apoiado pela equipe gestora, liderado por um 
profissional da Educação, para que o processo de aprendizagem proposto contemple a 
influência da escola, família, comunidade e proponha procedimentos próprios de 
intervenção.  

Caso o projeto não seja integrado a proposta pedagógica, os riscos de uma intervenção 
equivocada poderá ser desastroso no processo de letramento. Poderá agir de forma 
contrária, onde a exposição, o reconhecimento de limitações e de seus medos afastará 
ainda mais a criança na busca de um ideal de sujeito plenamente letrado. 

O mediador deve ser um leitor que tenha paixão pelos livros, para que possa encantar 
a partir de seu encantamento. Não se pode propor um projeto de leitura, se o 
mediador não for um explorador no universo da leitura.  

Como a família tem destaque no projeto, deve-se atentar-se para o fato desta não 
propiciar um ambiente leitor, e isto não pode ser motivo para justificar a dificuldade 
da criança, ou mesmo expô-la a uma situação de evidência negativa. Compreender o 
contexto familiar, bem como seus limites em participação no projeto facilitará na 
proposição de ações as famílias.  

Como este projeto é proposto no ambiente escolar, ressalta-se a necessidade de 
apresentá-lo a comunidade escolar, para que possam colaborar com as ações e até 
mesmo incrementar o que está sendo proposto. Enfim, a importância desta proposta é 
valorizar as conquistas diárias de cada criança levando-a a se comunicar plenamente, 
interagindo e interferindo em seu meio social, seja através da leitura e/ou da escrita. 

Entre os resultados destaca-se a autonomia da criança no interesse pelo universo 
literário, aumento no seu repertório de vocábulos, melhora na participação e 
principalmente no desempenho de atividades que exijam a competência leitora e 
escritora; além disso, percebe-se o interesse do aluno pelo universo literário como 
fonte de pesquisa às indagações encontradas em seu cotidiano.  
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Resumo 

A escola tem papel central na vida contemporânea, entendendo o processo de ensino-
aprendizagem como ação política e cultural, somando que mais de 80% da população 
brasileira e 95% da população do estado de São Paulo (SP) vivem em cidades, tornam 
esses dois aspectos indissociáveis. Estes, na forma espacial possibilitam uma 
perspectiva holística para a compreensão e ação, tanto ao pensar a “pólis” 
(coletividade dos cidadãos), em contraponto a “urbs” (materialidade geográfica da 
cidade). Assim, esta discussão versa sobre a experiência de atribuir à educação um 
papel de protagonista na reflexão e ação no e pelo espaço, contudo não como uma 
nova atribuição a esta área em que se depositam diversas responsabilidades, 
relegando o processo de ensino-aprendizagem, mas a cidade como tema norteador 
desse processo. Para tal empreita, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza (SP), através da sua Coordenadoria do Ensino Técnico e Médio e o Laboratório 
de Interpretação e Valoração Ambiental do Depto. de Geografia, IGCE-UNESP, Rio 
Claro (SP), promoveu no ano de 2012 o curso de aperfeiçoamento-profissional 
“Cidades: Sustentabilidade, Ação e Ensino”, com 242 horas, para professores da sua 
rede de Escolas Técnicas, que visou ir além dos instrumentos de gestão urbana 
considerados tradicionais ou modernos, pois em geral a participação de forma 
colaborativa não é alcançada. Desta forma, o curso visou possibilitar a construção de 
procedimentos, formas e instrumentos que levassem a apropriação dos espaços e 
lugares urbanos pela comunidade escolar, na medida em que ações fossem 
constituídas, influenciado a percepção individual e coletiva, assim como as relações de 
identidades e alteridades. 

Palavras chave 

Ensino, Curso de Aperfeiçoamento, Formação de Professores. 
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Abstract 

The school has a central role in contemporary life, understanding the process of 
teaching and learning as cultural and political action, adding that more than 80% of the 
population and 95% of the population of the state of São Paulo (SP) live in cities, make 
these two inseparable. These, in spatially enable a holistic approach to understanding 
and action, both to think "polis" (community of citizens), as opposed to "urbs" 
(geographical materiality of the city). Thus, this discussion focuses on the experience 
of education assign a starring role in thought and in action and space, but not as a new 
assignment to this area in that deposit various responsibilities, relegating the teaching-
learning process, but the city as the guiding theme of this process. For this goal, the 
State Center for Technological Education Paula Souza (SP), through its Coordination of 
Technical Education and Middle and the Laboratory of Environmental Interpretation 
and Valuation Department. Geography, IGCE-UNESP, Rio Claro (SP), promoted in 2012 
the improvement course-professional "Cities: Sustainability Education and Action", 
with 242 hours for teachers its network of Technical Schools, which aimed to go 
beyond the urban management instruments considered traditional or modern, for 
general participation in a collaborative manner is not achieved. Thus, the course aimed 
to enable the construction of procedures, forms and instruments that took ownership 
of spaces and urban places by the school community, to the extent that shares were 
made, influenced the individual and collective perception, as well as the identities and 
relationships otherness. 

Key words 

Education, Training Course, Training Teachers. 
 

Introdução 

A escola tem papel central na vida contemporânea como lócus do processo de ensino-
aprendizagem, somam-se sua ação política e cultural fruto do ambiente escolar, do 
currículo e do plano político pedagógico da instituição que interagem com os valores e 
atitudes dos discentes. Ao pensar esses aspectos ao contexto urbano do pais, onde 
mais de 80% da população brasileira e 95% da população do estado de São Paulo (SP) 
vivem em cidades, tornam esses dois aspectos indissociáveis. Desta forma, não 
considerar a cidade no processo de ensino-aprendizagem e dissociar a escola e seu 
papel da cidade levam a um ensino não significativo e um aluno desligado da civitas. 

Nesse sentido, a Coordenadoria do Ensino Técnico e Médio (CETEC) do Centro de 
Educação Tecnológica Paula Souza em conjunto com o Laboratório de Interpretação e 
Valoração Ambiental (LIVA), do Depto. de Geografia, IGCE-UNESP, campus de Rio Claro 
(SP), no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado,  promoveram o Curso de 
Aperfeiçoamento profissional “Cidades: Sustentabilidade, Ação e Ensino” ”, com 242 
horas, para professores da sua rede de Escolas Técnicas, que visou ir além dos 
instrumentos de gestão urbana considerados tradicionais ou modernos, pois em geral 
a participação de forma colaborativa não é alcançada. Desta forma, o curso visou 
possibilitar a construção de procedimentos, formas e instrumentos que levassem a 
apropriação dos espaços e lugares urbanos pela comunidade escolar, na medida em 
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que ações fossem constituídas, influenciando a percepção individual e coletiva, assim 
como as relações de identidades e alteridades. 

Objetivos 

O curso objetivou uma perspectiva holística para a compreensão e ação, tanto ao 
pensar a “pólis” (coletividade dos cidadãos), em contraponto a “urbs” (materialidade 
geográfica da cidade). Assim, esta discussão versa sobre a experiência de atribuir à 
educação um papel de protagonista na reflexão e ação no e pelo espaço, contudo não 
como uma nova atribuição a esta área em que se depositam diversas 
responsabilidades, relegando o processo de ensino-aprendizagem, mas a cidade como 
tema norteador desse processo. 

Metodologia 

Esta discussão parte de uma abordagem qualitativa, analisando e refletindo sobre a 

dimensão educativa da cidade através do curso proposto, este que estruturou-se de 

forma a permitir que o docente participante construir um arcabouço teórico-

metodológico, possibilitando-o agir em prol a sustentabilidade urbana, por meio do 

exercício da docência, numa construção colaborativa com os discentes. Para 

alcançar esta meta, o curso configurou-se em quatro etapas: Aspectos Teóricos em 

Ambiente Virtual; Aspectos Teóricos e Metodológicos em aulas presenciais; 

Trabalhos de Campo; e Aplicação mediante a elaboração de Plano de Aula, 

realização das aulas, e análise reflexiva. 

O ambiente virtual utilizado, Moodle  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), hospedado no endereço: http://www.cpscetec.com.br/moodle, 

gerou a dinâmica e flexibilidade necessárias ao tema em estudo e aos diferentes 

contextos dos professores participantes, como as diferentes temporalidades, onde 

o ambiente virtual permitiu a gestão do tempo individualmente, incorporando o 

recurso tecnológico ao cotidiano docente, democratizando as discussões com o 

intuito de mobilizar e sensibilizar os docentes visando às necessidades da 

participação e gestão urbanas, foram temas tratados especificamente no ambiente: 

Urbanização Brasileira; A problematização e a aprendizagem baseada em 

problemas; O Espaço Urbano; Novas perspectivas no estudo das Cidades; 

Elaboração do Plano de Aula. 

As aulas presenciais ocorreram nas dependências do Departamento de Geografia, 

do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, da Universidade Estadual Paulista 

(IGCE – UNESP), campus Rio Claro (SP), com 21 temas, distribuídos ao longo de 

2012, trabalhados como palestra e mesas redondas, conforme o quadro abaixo: 
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Tema 

Mudanças climáticas e vida nas cidades  

A cidade no ensino e Ensino por projetos  

Percepção da Paisagem Urbana  

Estudo de caso: Percepção da Paisagem Urbana e Planejamento e desenho 

urbano 

Economia Urbana  

Ordenamento territorial e Políticas Urbanas 

Paisagismo Produtivo 

Educação ecológica e qualidade de vida  

Gestão de Unidades de Conservação  

Legislação e Educação Ambiental  

Gestão de Unidades de Conservação 

Rios e Fluvialidade  

Gestão de Florestas Urbanas  

Gestão Ambiental Local e Regional  

Gestão de Riscos Ambientais em Cidades  

Equidade, justiça social e cultura de paz 

Consumo responsável & Educação ambiental  

Eco-Design e Construções sustentáveis  

Ecobairros 

Cidades: Patrimônios culturais 

Ações locais em Saúde Pública -  

 

Os temas propostos tiveram como objetivo responder às possibilidades que a 

própria cidade coloca, dentro do cotidiano e das relações e fluxos que se 

materializam no espaço urbano, possibilitando o arcabouço teórico-metodológico 

necessário ao repensar a cidade colaborativamente entre professores e alunos, 

visando reinventar a cidade (ou espaços, mesmo o escolar), como forma de ensino-

aprendizagem e ação na e para a cidade. Afasta-se contudo, uma visão ingênua, que 

as ações propostas visam ao final intervenções que conduzam à regulação das 

cidades e à reestruturação produtiva, capazes de levar à sustentabilidade, objetiva-

se a apropriação da cidade pela comunidade escolar, através do ensino-

aprendizagem e de ações que busquem isso. 
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Desta forma, a atualização docente proposta, não se restringia a um aspecto focado 

no conteúdo, mas na cidade como significativa ao processo ensino aprendizagem, e 

a construção desse processo pelo ensino por projetos (objetivo final do curso, onde 

os professores-participantes desenvolveram estes). Assim, à cidade é atribuída o 

concreto e o imediato, na expressão dos diferentes modos e gêneros de vida, do 

cotidiano e da ação. 

 

1.  A Cidade e o Ensino 

 

A cidade já é um tema bastante abordado no processo de Ensino, principalmente na 

disciplina Geografia, desde o ensino fundamental (ciclos iniciais), porém valorizando 

o conteúdo em detrimento aos processos e ações, em geral tendo como referencia 

grandes cidades, metrópoles, grandes centros urbanos mundiais e cidades globais, 

dificultando o pensar a cidade de forma a questionar a problemática urbana e 

vivenciar e se apropriar da cidade. Assim, torna-se importante que o professor e o 

aluno reflitam sobre a cidade dentro da sua perspectiva local, onde as contradições, 

a governança, as diferentes formas de exclusão, e os movimentos sociais levam a 

questionamentos e ações contundentes e significativos, por outro lado, essas 

relações surgem como oportunidade pedagógica para o estudo e compreensão da 

dinâmica sócio-espacial, de maneira sistêmica e holística, para e na cidade. Mas 

para tal empreita, a mediação pelo professor é essencial, na formação e condução 

desse processo, estimulando constantes rupturas, desequilíbrio e desenvolvimento 

dos alunos. Devendo considera-los na sua individualidade, pois cada aluno possui 

uma vivência única no seu cotidiano, valores, experiências, sonhos, e percepções 

que lhe são próprias, pois ensinar a “cidade” é uma atividade que coloca muitos 

desafios aos professores.  

Nessa perspectiva a cidade não é o pano de fundo para o ensino de habilidades e 

competências, consiste no vivido, experenciado, motivador, sensibilizador, no palco, 

no cenário e no protagonismo e cabe ao professor conduzir esse processo. 

Assim, o espaço da cidade é o “locus” do experienciar cotidiano imediato ao aluno, 

suas vivencias na cidade constituem-se como formativas, uma vez que se torna o 

próprio espaço geográfico, CAVALCANTI (2006, p. 75), aponta a cidade como lugar 

de reunião e convivência, onde as pessoas aprendem para participar da vida social e 

política, sentido construído ao longo da capacitação de forma colaborativa, como 

CARLOS (2007, p.30), revela: 
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O que nos parece importante resgatar para a análise, é o fato de 
que a cidade revela-se concretamente através do uso que dá 
sentido a vida, revelando o conteúdo da prática sócio-espacial. É 
pelo uso (como ato e atividade) que a vida se realiza e é também 
através uso que se constroem os “rastros” que dão sentido a ela, 
construindo os fundamentos que apóiam a construção da 
identidade revelada como atividade prática capaz de sustentar a 
memória. O espaço urbano representa, antes de mais nada, um 
uso, ou ainda, um valor de uso e desta maneira a vida se 
transforma, com a transformação dos lugares de realização de 
sua concretização [...] 

 

Os aspectos para a ação, inseridos nos temas propostos, constituem-se como: 

Espaciais, Biológicos, Sociais, Econômicos (Ecológico considerado em todos os 

aspectos), buscando modificar a noção de consumir a cidade para o viver a cidade, 

considerando para tal, a cidade como ecossistema urbano, essa visão e perspectiva 

do curso associa a presença humana, o ambiente natural, a produção e consumos e 

fluxos de energia, pessoas, recursos, etc., com um caráter holístico e sistêmico. O 

eixo central é considerar esse ecossistema urbano como resultado, além dos já 

citados, das influências formais e cotidianas das ações locais, foco das ações 

propostas pelos professores ao final do curso, convergindo para o sentido de 

pertencimento. Demostra-se desta maneira, que a cidade como lugar das 

experiências dos alunos e professores, abriga as contradições e desigualdades 

inerentes ao ensino, podendo constituir-se como elemento pedagógico de reflexão 

e ação, por ensino por projetos ou propostas de problematização para o ensino de 

habilidades e competências. 

Aprofundando a reflexão sobre o horizonte da dimensão da ecologia política, 

Jatobá, Cidade e Vargas (2009, p.49) elucidam a proposição inata à abordagem da 

sustentabilidade: “decorre da necessidade de articular sociedade e natureza, sob 

uma perspectiva de justiça social, empoderamento e governança”, o conceito de 

sustentabilidade adotado na perspectiva do curso “equivale à ideia de manutenção 

do sistema de suporte de vida [...], reconhecimento do que é biofisicamente 

possível em uma perspectiva de longo prazo” (GUARIM, 2000, p. 5). Considerando a 

cidade e a sustentabilidade, Lima (2003, p. 109), inclui a desigualdade nessa 

questão, pois “[...] não há sustentabilidade possível sem a incorporação das 

desigualdades sociais e políticas e dos valores éticos de respeito à vida e às 

diferenças culturais”. E, ainda, complementamos nossa análise e reflexão, com a 

afirmativa de Rattner (1999, p. 240) sobre a sustentabilidade, visto “[...] que esta 

requer e implica na democracia política, equidade social, eficiência econômica, 

diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente”.  
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As dimensões do curso levaram a elaboração de planos de aula (trabalho final do 

curso), os principais planos aplicados e com resultados apresentados nos seminários 

finais: 

• Os olhos da pele: Sensibilização do homem para os ambientes 

• Rios: margeando o desenvolvimento urbanístico. 

• Influência da Qualidade de Vida na Percepção Ambiental 

• Identificação de poluições na cidade de Ilha Comprida -SP 

• Princípios de percepção da paisagem urbana e Estudo de caso. 

Este resgate das dimensões politicas, sociais e culturais (sem diminuir a dimensão 

ecológica), possibilita pensar na construção de uma cidade equitativa e justa sobre 

uma base ecológica, onde o pertencimento se estabelece pela identidade e 

alteridade, pelas tradições e pelos lugares sociais (constituídos através de costume 

e usos), realçando o valor do lugar e da paisagem. Ao mesmo tempo procuramos 

afastar a noção da educação como atividade neutra e a escola como independente 

da sociedade, com uma autonomia relativa procura desenvolver espaços efetivos de 

inovação no ensino pela e na cidade, que procurem o equilíbrio ecológico. 

Assim, considera-se como Silva (2009, p. 6) que a “[...] cidade educadora contém 

uma trama de espaços pedagógicos formais e informais, que promovem o estímulo 

e a concretização da verdadeira cidadania”, o autor ainda relaciona a função 

educadora às interações sociais, pois “[...] essa força educadora advém das trocas e 

contatos sociais, que ocorrem intensa e permanentemente, além das relações 

concretas e simbólicas que se desenvolvem nela”.  Ainda neste aspecto, Brarda e 

Rios (2004), afirmam que o meio urbano se relaciona com a educação e vice-versa 

por meio de três dimensões: aprender na cidade, aprender da cidade e aprender a 

cidade. O aprender na cidade trata suas instituições, experiências, relações e 

recursos como um contexto/meio educativo, o aprender da cidade credita ao meio 

urbano a posição de agente educador. O aprender a cidade é considerar a própria 

cidade como conteúdo educativo. Consideramos que deste ponto, ao considerar 

essas três dimensões no ensino, torna-se possível gerar ações contundentes que 

gerem apropriação e mudanças no espaço urbano, tornando a cidade como o lugar 

do possível, como Carlos (2007, p. 31) discorre:  

Assim, na perspectiva analítica desenvolvida a partir desta lógica, a cidade é o 

“lugar do possível“, na medida em que “ela reúne todos os níveis da 

realidade e da consciência, os grupos e suas estratégias, os subconjuntos ou 

sistemas sociais, a vida cotidiana e a festa, comportando um grande número 
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de funções, a mais importante das quais esquecidas pelos funcionalistas que é 

a função lúdica. Engloba coações imperiosas e apropriações rigorosas do 

tempo e do espaço, da vida física e dos desejos (...) a cidade é produto do 

possível (...) a concepção desse possível se baseia não na análise do atual mas 

na crítica do atual enquanto é ele rompido pela análise, pela ideologia e pela 

estratégia baseada no entendimento analítico e não na racionalidade dialética. 

 

Possibilitar ao professor participante do curso tornar a cidade como “lugar do possível”, 

vislumbrando suas funções, estruturas e processos e como utilizar a cidade nas três 

dimensões (aprender na cidade, aprender da cidade e aprender a cidade), no ensino 

por projetos, ou problematizando para a construção de conhecimentos, habilidades 

e competências, consistiu no alvo no curso. 

 

Conclusões  

Espera-se que o docente participante tenha construído uma prática assentada em 

amplo corpo teórico sobre a questão urbana e sua sustentabilidade, e que utilize este 

conhecimento em sua docência cotidiana, em aulas ligadas ao cotidiano do aluno 

urbano e com capacidade de intervir e melhorar efetivamente a realidade local, 

propiciando assim um ensino e um currículo ligados a construção da cidadania e da 

qualidade de vida urbana, e atraentes ao aluno ao utilizar a cidade como instrumento 

de construção de habilidades e competências. Neste aspecto, a tarefa de formar 

cidadão, cientes do direito à cidade, passa pelo professor e seus saberes e relação com 

os alunos e com a própria cidade. O curso possibilitou ao professor-participante 

adquiri bases na experiência profissional, fundamentando sua didática, através dos 

conteúdos abordados, das interações ou mesmo colaborativamente na elaboração dos 

seus projetos/planos de aula. Assim, oferecer um espaço de interação de saberes, 

experiências, situações de aprendizagem, estabeleceu-se como fundamento de maior 

importância ao ensino para e na Cidade, reafirmando-a como dimensão espacial, lugar 

da vida cotidiana, do sentido e do vivido, do ambiente escolar e seu entorno a 

totalidade do urbano, norteando a prática docente e a constante formulação e 

remorfulação dos seus saberes, tendo o professor como intelectual e agente de ação. 
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Resumen 
Se trata de un relato de investigación de carácter teórico y conceptual. Discurre sobre 
las tecnologías y dispositivos móviles, aprendizaje con movilidad, microaprendizaje, 
microcontenido e hipermedia, microcontenido educativo y lenguajes híbridos. Pone de 
relieve los retos concernientes a la introducción de dispositivos móviles, en las 
prácticas educativas. Se consideran las limitaciones físicas y la naturaleza fragmentada 
de la interacción móvil, en los cuales, los microcontenidos sean al mismo tiempo, 
asequibles y dotados de elementos pedagógicos. Se analiza el microcontenido 
educativo desde la perspectiva del hipermedia, considerándose el predominio de los 
lenguajes híbridos en la multimedia digital. Enseña un boceto de un modelo de 
producción de microcontenido educativo para un entorno virtual de aprendizaje con 
base en los lenguajes híbridos. 

Palabras-clave: Aprendizaje móvil; microaprendizaje; lenguaje hipermedia; lenguajes 
híbridos; dispositivos móviles. 

Abstract 
Theoretical and conceptual research report. Discusses technologies and mobile 
devices, learning with mobility, microlearning, microcontent and hypermedia, 
educational microcontent and hybrid languages. Highlights the challenges related to 
the introduction of mobile devices in educational practices. Considers the physical 
constraints and the fragmented nature of mobile interaction, under which 
microcontent are, at the same time, accessible and gifted with pedagogical elements. 
Educational microcontent is analyzed from the hypermedia perspective, considering 
the dominance of hybrid languages in digital media. Presents an outline of a model of 
educational microcontent production for virtual learning environment based on hybrid 
languages. 
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Keywords: Mobile learning; microlearning; hybrid languages; hypermedia language; 
mobile devices. 

Introducción 

El desarrollo acelerado de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha 
causado en todo el mundo, avances significativos en las formas de creación, acceso, 
difusión e intercambio de conocimientos y saberes. Desde la aparición de los 
ordenadores personales en los años 80 del siglo pasado hasta su popularización en las 
décadas siguientes, se ha visto una verdadera revolución tecnológica. Desde la 
eclosión del internet comercial, a partir de mediados de la década de 90 al inicio de la 
segunda década del siglo XXI, las TIC tanto registraron una gigantesca evolución 
tecnológica, como provocaron y siguen provocando enormes transformaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales, en todo el mundo.  

Derivados de esta permanente revolución tecnológica surgieron distintos tipos de 
dispositivos de comunicación móvil e inalámbrica, tales como el teléfono móvil, 
smartphone, tablet, PDA, palmtop, etc., los cuales rápidamente se introdujeron y se 
fusionaron a las dominantes TIC, dando secuencia a los cambios tecnológicos en curso 
en toda la sociedad. 

Paralelamente a este panorama, se pone de relieve el fenómeno de la creciente 
movilidad de la gente, de los objetos y de los recursos de información, cuyos impactos 
inmediatos abren nuevas perspectivas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
máxime en lo que se refiere a la formación y capacitación continua de los 
profesionales que realizan sus labores en movilidad (Zanella et al., 2009).  

De entre los retos que se delinean, y en el ámbito de la modalidad de aprendizaje con 
movilidad, se encuentran aspectos relacionados con la forma de cómo los contenidos 
deben organizarse vis à vis sus potencialidades tecnológicas, así como las limitaciones 
para la propagación de las informaciones. En este particular, los problemas se centran 
tanto en las cuestiones didáctico-pedagógicas, como en los aspectos atinentes al 
lenguaje, a la diversidad de plataformas, al diseño, entre otros. 

En este contexto se incluye ese estudio, de carácter conceptual, que discurre sobre la 
necesidad y la importancia de discutirse el concepto de microcontenido - un tema 
relativamente inexplorado, en cuanto formato portador de objetos de aprendizaje 
para dispositivos móviles. Se pone énfasis en el desafío relativo a la producción de 
microcontenido educativo aplicado al entorno virtual móvil. Se presentan conceptos y 
definiciones referentes al microcontenido, seguidos de una breve discusión acerca de 
la necesidad de producirse microcontenido educativo (elemento u objeto de 
aprendizaje), en formato de microcontenido.  

Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es proveer un modelo de producción de 
microcontenido educativo al entorno virtual de aprendizaje con movilidad, con la 
delimitación de los principales puntos de interconexión procedentes de la Pedagogía, 
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Comunicación y Semiótica. Los objetivos específicos pretendidos se describen a 
continuación:  

 Contribuir para sedimentar el concepto de microcontenido como un elemento 
basilar y esencial al aprendizaje como movilidad. 

 Establecer una aproximación teórica entre los fundamentos de las matrices del 
lenguaje y pensamiento y la producción de microcontenido educativo. 

 Identificar las matrices del lenguaje y pensamiento, además de analizar las mezclas 
y combinaciones de estas matrices (lenguajes híbridos - lenguajes del hipermedia) 
en la producción del hipermedia (microcontenido). 

 Describir los flujos, tareas y actividades de los procesos de producción de 
microcontenido educativo.  

 Generar una metodología de producción de microcontenido educativo para el 
entorno virtual de aprendizaje con movilidad. 

Metodología 

Esta investigación, de carácter teórico y conceptual, ha sido conducida mediante la 
adopción de los siguientes procedimientos: revisión de literatura y elaboración del 
modelo de producción de microcontenido educativo. 

La primera etapa consistió en la revisión de literatura en la que conlleva aspectos de la 
Pedagogía, Comunicación y Semiótica, tal como se describe a continuación: Con 
respecto a las materias del área de Pedagogía, se ha tratado de identificar en la 
literatura aquellos estudios cuyas opiniones se convergían con los pilares pedagógicos 
de Freire y con la teoría socio-interaccionista de Lev Vigotski, y que asimismo pudiera 
corroborar con el propósito de esta tesis, que se condensa a la proposición de un 
modelo de producción de microcontenido educativo para entornos virtuales de 
aprendizaje con movilidad.  

Se ha tratado de reconocer en la literatura los enfoques que hacen referencia a la 
pedagogía comunicacional interactiva, apoyada en Paulo Freire, a la zona de desarrollo 
proximal, al aprendizaje con movilidad, al microaprendizaje, a la enseñanza con 
movilidad, a los objetos abiertos de microaprendizaje, a los microcontenidos 
educativos. 

Con relación a los temas del área de Comunicación, la revisión de literatura se ha 
dedicado a la búsqueda de la comprensión teórica del panorama actual de 
cibercultura, sobre todo en lo que se refiere a la convergencia de los medios. Se ha 
analizado la cultura digital desde el punto de vista de la convergencia transmedia, de la 
cultura de la convergencia, la cultura participativa, la inteligencia colectiva y la 
interactividad, y otros enfoques. De este modo, materias como el hipermedia 
(lenguaje hipermedia), la movilidad y la producción de contenido educacional también 
se destacaron en esta revisión de literatura. 
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Desde el campo de la Semiótica, se ha identificado la necesidad de búsqueda de 
elementos teóricos y conceptuales disponibles en la literatura, que pueden 
incorporarse en la lectura y comprensión de los signos y del lenguaje, en especial, de 
las matrices presentes en los medios digitales. Según Lucia Santaella, principal 
referencia teórica en este dominio, hay tres matrices del lenguaje: la matriz sonora, la 
matriz visual y la matriz verbal. La autora es categórica al afirmar que dichas matrices 
no son puras, así como no hay lenguajes puros, sino que todos los lenguajes son 
híbridos. La revisión de literatura se dirigió en busca de fundamentos teóricos 
favorables al desarrollo de un modelo de análisis de producción de microcontenido 
educativo para AVAm. 

De este análisis resultó el marco central de la temática de investigación: la delimitación 
del alcance de la investigación, mediante la observación de la naturaleza 
transdisciplinaria de los hipermedias, con énfasis en los lenguajes híbridos. 

La segunda etapa consistió en la creación del modelo de producción de 
microcontenido educativo, para el cual se ha adoptado la técnica de proceso operativo 
con miras a la organización y la representación de los flujos de las principales 
actividades y tareas del sistema productivo en cuestión. En esta segunda etapa, los 
conceptos teóricos identificados en la literatura han sido aplicados, con la finalidad de 
cimentar una metodología de análisis de producción de microcontenido educativo 
para un entorno virtual de aprendizaje con movilidad, basado en un enfoque 
transdisciplinario.  

Se han analizado las contribuciones teóricas y aplicadas de Lucia Santaella (2009, 
2011c, 2008), de índole fenomenológica y semiótico, procedentes de las tres 
categorías de Peirce conocidas como primeridad, segundidad y terceridad. Partimos de 
la hipótesis comprobada de Santaella de que hay una correspondencia básica entre 
dichas categorías, es decir, el pensamiento, la percepción y los lenguajes humanos. Por 
ejemplo, el lenguaje sonoro se relaciona con la matriz de primeridad; el lenguaje visual 
se asocia a la matriz de segundidad; y, el lenguaje verbal pertenece a la matriz de 
terceridad. Esta categorización desarrollada por Santaella (2009) está apoyada, aún, en 
la teoría de la modularidad de la mente humana, desarrollada en el ámbito de las 
ciencias cognitivas. 

Así, desde la perspectiva de la semiótica, especialmente, de las matrices de los 
lenguajes y pensamiento, el modelo de producción de microcontenido educativo 
propuesto se asienta en la metodología de análisis semiótico desarrollado por 
Santaella (2008, cap. 8, p. 111-134), aplicada a un estudio de videos de educación 
ambiental. Con la adopción de esta metodología se pretende explorar y explicitar el 
potencial comunicativo y educativo de microcontenidos para AVAm. Sin embargo, el 
modelo propuesto ha buscado en la literatura analizada, los sustratos necesarios para 
la justificación teórica de los temas relativos a los aspectos de la semiótica y de los 
lenguajes, en particular. 

Desde el punto de vista de la Pedagogía el modelo propuesto refleja una postura 
crítica y dialógica en apoyo a distintos enfoques y prácticas, entre las cuales se insertan 
en las modalidades de aprendizaje, como: aprendizaje con movilidad, 
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microaprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
situado, aprendizaje auténtico, aprendizaje informal, aprendizaje pervasivo. En esta 
perspectiva, el modelo en cuestión se construyó con base en los fundamentos teóricos 
abstraídos del análisis de la literatura, mayormente en Freire (2011), Vigotski (2009), 
Vigotskii et al. (2010) y Alves (2012), en lo que concierne a la pedagogía de Freire y a la 
teoría sociointeraccionista. En los temas concernientes a los distintos enfoques y 
prácticas pedagógicas como las que surgieron en el entorno del aprendizaje con 
movilidad, el modelo propuesto está amparado por las contribuciones teóricas y 
prácticas señaladas por el análisis de la literatura elaboradas por Naismith et.al. 
(2006), Meirelles et al. (2006), Schlemmer et al. (2007), Hug (2007), Buchem y 
Hamelmann (2010), Guy (2009), Sánchez-Alonso et al. (2006), Leene (2006a, 2006b). 

En cuanto a los aspectos atinentes a la Comunicación, el modelo propuesto busca 
reflexionar, a partir de la literatura analizada, aquellos aspectos de la cibercultura que 
mejor caracterizan el hipermedia y el lenguaje hipermedia, desde la perspectiva de la 
convergencia transmedia, la cultura de la convergencia, la cultura participativa y la 
inteligencia colectiva. En este particular, la base teórica para la construcción del 
modelo se deriva del análisis de la literatura emprendida en Lévy (2007), Lemos 
(2010), Santaella (2011a, 2010), Santaella y Lemos (2010) y Jenkins (2011).  

1 Dispositivos móviles 

El incremento de los dispositivos móviles para acceso y producción de contenidos en la 
web, procedente de los avances de las TIC, se constituye en una tendencia mundial, 
señalan García et al. (2010). Esta tendencia denominada web móvil, o web móvil 2.0, 
ha fortalecido no solo por el crecimiento vertiginoso de la telefonía móvil y de la 
población de usuarios, sino también por el incremento de la disponibilidad de un sinfín 
de aplicaciones web para dispositivos móviles con acceso a internet, incluso vía 
conexión inalámbrica. 

Los teléfonos móviles, en concreto, están en el centro de este movimiento universal de 
uso masificado de la tecnología, y en Brasil, en la actualidad esta oleada es impulsada 
en gran parte por el agrandamiento del poder adquisitivo de la población de baja 
renta. Dicha circunstancia representa la apertura de oportunidades para la creación de 
nuevos espacios orientados a las prácticas educativas mediados por los lenguajes de 
las tecnologías digitales móviles, por lo que podrá favorecer la elevación de los niveles 
de educación del País. El teléfono móvil, en particular, se ha convertido en una opción 
atractiva para los estudiantes, sobre todo los de ingresos más bajos, en virtud de ser 
relativamente barato y, por ello, más asequible en término de coste, si se compara a 
los equipos como microcomputadoras y laptop. 

Desde el punto de vista de las prácticas educativas, la web móvil 2.0 asimismo es 
potencialmente prometedora para apalancar procesos educacionales, máxime en 
entidades públicas de enseñanza. Además de los portátiles y personales, las 
tecnologías móviles son capaces de soportar las actividades de aprendizaje, en las que 
implica estudiantes, docentes, investigadores, gestores y otros actores y agentes que 
interactúan con el fin de potenciar el desarrollo de nuevos aprendizajes. 
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Las tecnologías móviles pueden, todavía, facilitar la participación colaborativa y la 
creación de nuevos conocimientos en distintos contextos educativos, que permite al 
discente tomar parte en el proceso de aprendizaje, como muestran Silva et al. (2009) y 
Torres y Amaral (2011). Los dispositivos móviles pueden aplicarse, fundamentalmente, 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo, incluso, utilizados más allá de la sala 
de clase o de un espacio formal de educación (Schlemmer et al., 2007).  

2 Aprendizaje con movilidad  

El fenómeno de la creciente movilidad de la gente, de los objetos y de los recursos de 
información, de entre tantos retos de investigación, aporta nuevas perspectivas para 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, máxime en lo que se refiere a la formación y 
capacitación continua de los profesionales que realizan sus labores mientras están en 
movilidad (Zanella et al., 2009). Estudios llevados a cabo por Hardless et al. (2001) con 
trabajadores en movilidad señalaron la existencia de restricciones de tiempo para la 
ejecución de cursos de capacitación formal y de interacción en procesos de 
aprendizaje. Se observa, entre tanto, que en numerosas situaciones y de forma 
progresiva, el desplazamiento físico no siempre es necesario, lo que puede representar 
ahorro de tiempo. De este modo, el uso de dispositivos móviles significa una apertura 
de nuevas posibilidades de aprendizaje, ya sea formal o informal. De acuerdo con 
Zanella et al. (2009, p. 1):  

Los 'tiempos muertos' pueden ser espacios para acceder o revisar los materiales 
didácticos. Del mismo modo, el acceso a estos materiales y la interacción con otros 
actores pueden sobrevenir en la medida en que se presentan situaciones inesperadas 
y que surjan dudas en el área. Así, los espacios de enseñanza y de aprendizaje se 
esparcen más allá del aula o de un momento formal de formación/capacitación. 

Aunque el uso de las tecnologías móviles esté abriendo espacio para las nuevas 
posibilidades educacionales, el tema aprendizaje con movilidad es, aún, un campo 
pendiente, que requiere atención por parte de varias áreas de conocimiento, en 
especial, del área de Educación. Entre los principales retos a sobrepasarse en este 
sector, se resaltan: la incipiente incorporación y articulación de las TIC a los proyectos 
pedagógicos, la falta de preparación del docente en el uso de nuevas tecnologías, la 
falta de equipos, artefactos e infraestructura de conexión en red para la utilización 
efectiva de las TIC en prácticas pedagógicas en las escuelas, etc. Dicho de otro modo, 
en lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje establecido con la utilización 
de las TIC, se puede asentir que son tenues y escasos los resultados de los estudios que 
constatan que son las tecnologías las herramientas ampliadoras del aprendizaje. 

En lo que concierne a las oportunidades, las tecnologías y dispositivos móviles 
fomentan la aparición de una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, 
denominada: aprendizaje con movilidad (o aprendizaje móvil), en el idioma portugués; 
y mobile learning (o m-learning), en el idioma inglés. En el aprendizaje con movilidad, 
el proceso de enseñar y aprender se produce con la intermediación de los dispositivos 
inalámbricos, tales como el teléfono móvil, el smartphone y la tableta (tablet), por 
ejemplo. Aprendizaje con movilidad es definido por O'Malley et al. (2005, p. 7), como: 
"cualquier tipo de aprendizaje que se produce cuando el estudiantes no está en un 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    927 

 

lugar fijo predeterminado, o de aprendizaje que sobreviene cuando el alumno disfruta 
de las oportunidades ofrecidas por las tecnologías móviles. Reinhard et al. (2007, p. 1), 
en complemento, sostienen que aprendizaje con movilidad se refiere a: 

[...] los procesos de aprendizaje que se producen, necesariamente, 
apoyados por el uso de tecnologías móviles, y que tiene como 
característica fundamental la movilidad de actores humanos, que 
pueden estar física y geográficamente distantes de otros actores y, 
asimismo de espacios físicos formales de educación, tales como 
salas de clase, salas de formación o lugar de trabajo. 

El aprendizaje con movilidad es un área de conocimiento prometedor, no solo por la 
posibilidad de ampliar las actividades de aprendizaje para más allá de los límites 
convencionales de espacio y prácticas, sino también por los numerosos retos de 
investigación que se presenta, aseveran los estudios realizados en Europa, en EE.UU y 
en Brasil (Naismith et al., 2006; IEEE-RITA, 2010; Hug, 2007; Druin, 2009; Guy, 2009; 
Saccol et al., 2009; Reinhard et al., 2007; Schlemmer et al., 2007). Con particularidad, 
en Brasil, los grandes desafíos a superarse con miras al establecimiento de prácticas de 
aprendizaje con movilidad, implican dimensiones tanto tecnológicas y económicas, 
como pedagógicas y asimismo socioculturales.  

Aspecto pertinente en el aprendizaje con movilidad se refiere al contenido, dadas las 
peculiaridades de los dispositivos móviles, fundamentalmente aquellas relacionadas 
con el tamaño reducido de pantalla y de teclado. Por lo tanto, el contenido pedagógico 
a vehicularse en los dispositivos móviles debe presentar características de 
microcontenido, para que cumpla con los aspectos de movilidad, conectividad, diseño, 
usabilidad, interactividad, lenguaje, y otros requisitos.  

Discentes en movilidad pueden favorecerse por un mejor aprovechamiento del tiempo 
disponible, sin necesidad de aferrarse a espacios físicos fijos para tener acceso a los 
materiales didácticos, y tampoco, para interactuar con los docentes, otros estudiantes 
y otros actores del proceso de enseñanza y aprendizaje (Vavoula et al., 2010). Mientras 
tanto, para que el aprendizaje con movilidad sea más efectivo en el proceso educativo 
es necesario repensar las propias concepciones de aprendizaje y, además de ello, 
cómo esta modalidad puede favorecer la construcción de conocimiento y el desarrollo 
de competencias en los aprendices. En este sentido, Schlemmer et al. (2007, p. 2) 
argumentan que el aprendizaje con movilidad necesita un modelo de aprendizaje que 
"[...] esté justificado por una concepción epistemológica interaccionista-
constructivista-sistémico".  

Por consiguiente, el aprendizaje con movilidad requiere un modelo de aprendizaje 
que, por un lado, admite que los aprendices sean sujetos sociales activos que se 
construyen a medida que transforman la realidad.  Por otro lado, que este modelo de 
aprendizaje integre eficiente y eficazmente los elementos esenciales que componen el 
proceso pedagógico, cuyos fundamentos contribuyan a promover la sinergia y 
desarrollar en los aprendices nuevos conocimientos y competencias. 

3 Microaprendizaje 
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Microaprendizaje es una modalidad de aprendizaje que conlleva aspectos de la 
didáctica y de la educación, cuyo enfoque está dirigido al nivel micro, en especial, 
microcontenidos o micromedios (recursos de medios en tamaño micro). El 
microaprendizaje trabaja con unidades de aprendizaje relativamente pequeñas y con 
actividades didácticas a corto plazo. Para Gabrielli et al. (2006, p. 45): 

Microaprendizaje es un nuevo campo de investigación que tiene 
como objetivo explorar nuevas maneras de responder a la 
creciente necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida o de 
aprendizaje bajo demanda presentada por miembros de nuestra 
sociedad, como los trabajadores del conocimiento. Se basa en la 
idea de desarrollo de pequeños fragmentos de contenido, de 
aprendizaje y, en la utilización de las tecnologías flexibles que 
permitan a los discentes accederlos con más facilidad en 
condiciones y momentos específicos, por ejemplo, durante los 
intervalos de tiempo o mientras se están desplazando. 

Actividades de microaprendizaje, por definición, dependen del acceso a los recursos y 
contenidos de aprendizaje, ya que puede ocurrir en momentos de pausa o de intervalo 
en las actividades de la vida diaria y de trabajo de los estudiantes. Una vez que estos 
intervalos pueden incidir en sitios diferentes y en momentos distintos, el 
microaprendizaje es en definitiva la forma típica de aprendizaje en cualquier momento 
y en cualquier sitio (Gabrielli et al.. 2006). 

Se considera que el microaprendizaje es, particularmente apropiado al aprendizaje 
informal, en actividades específicas, en las cuales los estudiantes están más 
interesados en contenidos de información cortos y específicos, que en el acceso a un 
sólido cuerpo de conocimiento sobre determinada asignatura. Microaprendizaje, por 
lo tanto, "significa una experiencia de aprendizaje y un método efectivo de 
aprendizaje…" (Hug, 2006, p. 8), los cuales requieren contenidos y medios adecuados. 

4 Microcontenido e hipermedia 

El término microcontenido fue utilizado por primera vez por Nielsen (1998) al llamar la 
atención de autores para la necesidad de claridad en la asignación de títulos, 
cabeceras, titulares y temas para contenidos electrónicos, como correos electrónicos y 
páginas web. En la actualidad, de acuerdo con Buchem y Hamelman (2010), el término 
microcontenido todavía se relaciona más a una característica formal de cómo 
presentar el contenido, que propiamente a la calidad de este contenido. 

Son ejemplos de microcontenidos los podcasts, blogposts, wiki pages, mensajes cortos 
de Facebook o Twitter, es decir, recursos digitales compuestos de elementos sonoros, 
visuales y verbales, comúnmente creados, publicados y compartidos en la web. Así, se 
atribuye al movimiento de expansión de las redes sociales, especialmente, los weblogs 
el resurgimiento del término microcontenido. 

"Microcontenidos son fragmentos estructurados de contenido autocontenido e 
indivisible, los cuales tienen enfoque único y dirección exclusiva para que puedan ser 
(re) descubiertos" (Leene, 2006, p. 25). En este sentido, un microcontenido debe traer 
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para sí todas las informaciones que les conciernen, como es el caso de una tarjeta de 
presentación, en la cual se encuentran todos los datos necesarios para un contacto con 
la persona mencionada.  

La definición de microcontenido se encaja en el universo del hipermedia, que en la 
literatura especializada se refiere a un nuevo lenguaje, a un nuevo paradigma de 
comunicación. Santaella, así describe el surgimiento del lenguaje hipermedia: 

Antes de la era digital, los soportes estaban separados porque eran 
incompatibles: el dibujo, la pintura, el grabado en las pantallas, el 
texto y las imágenes gráficas en el papel, la fotografía y el film en la 
película química, el sonido y el video en la cinta magnética. Tras 
pasar por la digitalización, todos estos campos tradicionales de 
producción de lenguaje y los procesos de comunicación humanos 
se unieron en la constitución hipermedia. Para ella convergen el 
texto escrito (libros, periódicos científicos, diarios, revistas), el 
audiovisual (televisión, video, cine) y la informática (computadoras 
y programas informáticos). (Santaella, 2009, p. 390). 

Hipermedia es definida por Santaella (2011b) como el lenguaje del entorno virtual de 
comunicación, es decir, el lenguaje del ciberespacio, también referida como lenguaje 
hipermedia. 

Para Feldman (1995, citado por Santaella, 2011b, p. 48), hipermedia significa: "la 
integración sin suturas de datos, textos, imágenes de todas las especies y sonidos 
dentro de un único entorno de información digital". Esta definición trajo la 
comprensión inicial necesaria de los procesos de hibridación de tecnologías y 
lenguajes, dicho de otro modo, la convergencia de los medios. En hipermedia, gracias a 
los procesos de digitalización, que transforma textos, imágenes y datos en bit (la 
menor unidad de información), cualesquier recursos pueden transmitirse ya sea en el 
lenguaje sonoro, visual o verbal, favoreciendo la interactividad en accesos a distancia. 

Recursos hipermedia, entre los cuales se cuadra el microcontenido educativo, se 
pueden acceder a partir de cualquier punto internamente señalizados; en ellos los 
usuarios pueden navegar de un ítem a otro u otros construyendo así su propia malla 
de conexiones y recorridos. 

5 Microcontenido educativo 

Microcontenido es un tema que a los pocos se está introduciendo en la Educación, 
particularmente por intermedio del aprendizaje con movilidad y del microaprendizaje. 
Ambas modalidades se basan en la idea de fragmentar el contenido educativo para 
que sea más adecuado a los dispositivos y artefactos tecnológicos de características 
móviles.  No obstante, el microcontenido educativo no se restringe a una idea de 
medida, o de tamaño, sino a una unidad, a un módulo, y como tal, es dependiente del 
contexto en el que se inserta. Microcontenidos emergen como elementos innovadores 
de prácticas pedagógicas de estas nuevas modalidades de aprendizaje, que se dedican 
a atender los requisitos del ritmo de vida dinámico y veloz y del entrelazamiento de 
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aspectos multiplataforma y multitarea de los dispositivos móviles, como el celular, el 
smartphone, o tableta (tablet). 

En la opinión de Sánchez-Alonso et al. (2006), microcontenido para fines educativo, es 
decir, micro-objeto de aprendizaje, puede ser considerado como un objeto regular de 
aprendizaje, por lo tanto, susceptible de utilizarse en actividad de microaprendizaje y 
de aprendizaje con movilidad. Objetos de aprendizaje, también definidos como 
recursos educacionales, tienen la ventaja de permitir y facilitar la 
utilización/reutilización de contenidos educativos, a condición de que sean descritos 
por metadatos,  ya que son innecesarias las descripciones recurrentes de un mismo 
objeto, con el fin de recuperarlo (McGreal, 2004). Se observa, pues, el establecimiento 
de una relación entre microcontenido y microaprendizaje, según lo descrito por 
Buchem y Hamelmann (2010, p.3):  

Web 2.0 y tecnologías a ella relacionadas modifican el tipo de 
información disponibles en la web para contenidos pequeños y 
cortos, llamados de microcontenido […]. Microcontenido es una 
parte integrante del microaprendizaje […]. Modelos tradicionales 
de instrucción que a menudo no son suficientes para habilidades 
continuas de actualización y de mejoras, ya que son pesados y 
confinan los discentes en sistemas prescritos y cerrados. 
Microcontenido y microaprendizaje proporcionan una solución 
viable a los estándares de ritmo rápido y multitarea orientado de 
aprendizaje, en el que permite el aprendizaje en pequeños pasos y 
con pequeñas unidades de contenido, mediante la interacción 
social. 

Los microcontenidos, a ejemplo de cualesquier objetos de aprendizaje, deben 
mantener una estrecha relación con los rasgos característicos del hipermedia, que son: 
el carácter híbrido de este hipermedia (lenguajes sonoro, visual y verbal); la 
arquitectura hipertextual y alinear; la extensibilidad de nudos y nexos asociativos; y, la 
interactividad (interfaz que favorezca la participación activa). Asimismo, el 
microcontenido educativo - unidad básica de información - se debe tener en cuenta 
tanto en su naturaleza indivisible y contenido autocontenido, como en la integración 
de "tecnologías que son capaces de producir y proveer sonido, habla, ruido, gráficos, 
dibujos, fotos, videos, etc. (Santaella, 2011b, p. 49). 

El microcontenido educativo, por lo tanto, se puede constituir por un texto, video, 
audio, figura, gráfico, dibujo, foto, etc. De igual forma, esos recursos podrán aparecer 
juntos en un único ítem microcontenido Se deben observar, en ambos casos, las 
recomendaciones señaladas por expertos en microaprendizaje y aprendizaje con 
movilidad, así como las restricciones que concierne a los aspectos de usabilidad 
(tamaño de pantalla y teclado) y conexión móvil (tarifas, velocidad, etc.). 

6 Lenguajes híbridos 

Según Santaella (2009), no hay lenguajes puros, sino más bien una mezcla de 
lenguajes, las cuales se fundan en la teoría de las matrices del lenguaje y pensamiento, 
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y que conlleva las dimensiones sonora, visual y verbal. La clasificación de las matrices 
del lenguaje y pensamiento, propuesta por Santaella, se basa aún en la percepción 
humana; dichas matrices tienen por objeto explicitar el origen de múltiples lenguajes 
existentes, denominados como híbridos, por ser una mezcla de las tres matrices 
primordiales (matriz verbal, matriz visual y matriz sonora). 

El universo de los medios produce una diversidad de hibridación multiforme de medios 
y códigos, para el cual no hay más que tres matrices semióticas: sonora, visual y verbal, 
afirma Santaella (2009). Significa decir que no son puras las matrices, tampoco los 
lenguajes. En constante mutación, los lenguajes no siempre se perciben como 
manifestaciones híbridas, ya que los lenguajes se enseñan por separado: "la literatura 
y las formas narrativas en un sector, el arte en otro; el cine por un lado, la fotografía 
por otro; la televisión y el video en un área, música en otra, y así sucesivamente" 
(Vasques Filho, 2006, p. 14-15).   

El lenguaje sonoro se percibe por el oído que es táctil, y, además de ello, es posible 
oírse con todo el cuerpo. A su vez, el lenguaje visual es igualmente táctil, y aún, se 
mezcla de sonidos, al absorberse por la lógica de la sintaxis, una modalidad del 
lenguaje sonoro. Y por último, el lenguaje verbal, lo más heterogéneo entre los tres, ya 
que se interconecta con el lenguaje sonoro, al absorber la sintaxis, por un lado; por 
otro, absorbe la forma que es privado del dominio visual (Santaella, 2009).   

Los lenguajes híbridos, por lo tanto, se dan a partir de la mezcla entre las tres fuentes 
primarias: el lenguaje verbal, el lenguaje visual, el lenguaje sonoro. Los programas 
multimedia (software) son los responsables de dichas mezclas de lenguajes, que 
comprenden: "los signos audibles (sonidos, músicas, ruidos), los signos de imágenes 
(todas las clases de imágenes fijas y móviles) y los signos verbales (orales y escritos)." 
(Santaella, 2009, p. 25). 

En el contexto actual de continuas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales, 
en las cuales se incluye la convergencia de los medios, se hace necesario introducir 
reformulaciones en las prácticas de producción de contenido audiovisual, sobre todo, 
si se tiene en cuenta los aspectos relativos a la movilidad de las personas, las 
aplicaciones y plataformas móviles y el predominio del hipermedia. De acuerdo con 
Jenkins (2011), en este entorno cultural y tecnológico, aunque los medios tengan 
características propias, ellos se convergen, se complementan, se mezclan, y, por ello, 
se vuelven dependientes de sinergia entre unas y otras. En este sentido, Freitas (2009, 
p.9) señala que:  

[...] las formas de consumo y de producción de los medios están 
progresando, y nuevos mecanismos deben ser pensados y creados 
para dar continuidad a la producción de contenido de calidad, 
adaptados a la demanda de este nuevo escenario cultural y 
tecnológico. Nuevas formas narrativas se deben adoptar con el fin 
de entretener la nueva audiencia que evoluciona de interactiva 
para colaborativa. 

Así, al mismo tiempo en que estos nuevos medios se están mezclando y 
fragmentándose, se abre espacio para que la gente pueda crear nuevas relaciones 
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entre sí. Diferentes medios habitan distintas plataformas con el mismo contenido, 
moviéndose hacia la transición para entornos hipermedias, en los cuales se funden las 
telecomunicaciones, la informática, la web, la televisión, el cine, el móvil, los juegos 
electrónicos, etc..  

Contenidos multiplataforma, transversales a las diferentes tecnologías, cada vez más 
se requieren para vehicular en nuevos canales de comunicación, así como para 
incrementar los niveles de interacción entre la gente y los propios contenidos. Por lo 
tanto, producir contenidos audiovisuales para entornos virtuales de aprendizaje móvil 
es inevitable, debido a los cambios de hábito de consumidores de los medios que, cada 
vez más, se interesan simultáneamente por diversos contenidos, formatos y soportes. 

Al contrario de lo que puede ocurrir en los medios tradicionales de finalidad comercial, 
en las actividades educativas, en tiempos de hipermedia, lo importante es producir 
contenido que sea ejecutado en diferentes plataformas (vehículos y dispositivos), con 
aumentada capacidad de difusión, que se traduce en mayor posibilidad de acceso, 
independientemente de los medios.  

Mientras tanto, producir microcontenido educativo requiere el establecimiento de un 
proceso de producción que involucre una dinámica innovadora fundada en aspectos 
pedagógicos y semióticos, en los cuales esté contemplado el cumplimiento de las 
especificidades y el carácter dialógico del lenguaje hipermedia, con el propósito de 
comprender y asimilar el carácter híbrido, manifestado por hipermedias. 

7 Modelo de producción de microcontenido educativo - Resultado y discusión 

El esquema general de la producción de microcontenido educativo (PME) se basa en 
tres núcleos básicos de análisis que representan diferentes puntos de reflexión 
emergidos a partir de la aproximación de la investigadora con el objeto de estudio. Los 
tres núcleos (conceptual, analítico y metodológico), dicho de otro modo, corresponden 
al macroproceso de producción de microcontenido, lo cual se compone de dos 
procesos distintos: proceso de arquitectura pedagógica y proceso de arquitectura de 
los lenguajes. El núcleo conceptual está constituido en la base epistemológica del 
modelo PME, ya que reúne los principales conceptos que guían la producción del 
microcontenido educativo. El núcleo analítico sintetiza los supuestos que garantizan la 
asimilación de conocimientos e informaciones por parte de los agentes (docente y/o 
discente) ambos implicados tanto en el proceso educativo como en el proceso de los 
lenguajes. Este núcleo ofrece un modelo de análisis orientado para el aprendizaje 
colaborativo con movilidad, teniendo como premisa el uso de microcontenidos 
educativos elaborados con base en elementos clave de la semiótica y de las matrices 
de los lenguajes y pensamiento (sonoro, visual y verbal). El núcleo metodológico es el 
ámago del modelo, y en términos prácticos se compendia en la orientación 
metodológica de la producción de microcontenido educativo. Es en este núcleo que 
operan los procesos de la arquitectura pedagógica y de la arquitectura de los 
lenguajes. El primer núcleo trata de los aspectos relativos al proceso enseñanza-
aprendizaje. El segundo comprende los aspectos que conllevan los lenguajes y los 
medios digitales. Ambos procesos (la tabla 1 que se muestra a continuación aporta un 
esquema), a pesar de distintos, son interconectados entre sí, ello potencia las 
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características de transdisciplinariedad resaltadas en el análisis de la literatura. abla 1. 
Procesos de producción de microcontenido educativo - Modelo PME 
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Proceso Arquitectura Pedagógica 

El concepto de la arquitectura pedagógica se ha aplicado en educación a distancia, con 
especialidad en la concepción y elaboración de objetos de aprendizaje. La arquitectura 
pedagógica se compone de elementos organizativos, instruccionales, metodológicos y 
tecnológicos, los cuales mantienen estrecha relación entre sí (Behar et al., 2009).   

Desde el punto de vista de la representación metodológica del modelo PME, se inicia la 
producción de microcontenido educativo a partir del establecimiento del proceso 
arquitectura pedagógica, lo cual refleja las principales etapas que conforman el 
proceso didáctico-pedagógico. En este proceso se ha tratado de condensar y, al mismo 
tiempo, traducir en forma de flujos las materias teóricas y conceptuales discutidas en 
los núcleos conceptual y analítico. La tabla 2, que se muestra a continuación, destaca 
de forma lacónica los flujos que componen el proceso arquitectura pedagógica. 

Tabla 2. Principales actividades del proceso arquitectura pedagógica 

Paso 1 Formar equipo editorial encargado de la producción del 
microcontenido. 

Paso 2 Definir el tema central del microcontenido. 

Paso 3 Desarrollar estrategia didáctico-pedagógica para el 
enfoque del tema. 

Paso 4 Discutir y seleccionar contenidos esenciales a la 
formulación del microcontenido (fase preliminar). 

Paso 5 Establecer puntos de convergencia entre los diferentes 
contenidos de apoyo seleccionados para fundamentar la 
elaboración del microcontenido. 

Paso 6 Identificar material didáctico seleccionado para soportar la 
estructuración del contenido a contemplarse por el 
microcontenido. 

Paso 7 Desarrollar la arquitectura pedagógica, propiamente dicha, 
de la organización de contenidos en formato de 
microcontenido para dispositivos móviles. Actividades 
principales: 
- Analizar y seleccionar material didáctico. 
- Debatir con expertos y proponer el tratamiento 
interdisciplinario del material seleccionado. 
- Seleccionar los medios a utilizarse con el fin de diseminar 
el contenido del microcontenido. 
- Elaborar el diseño instruccional contextualizado, que 
comprende las fases de análisis instruccional, diseño 
instruccional, desarrollo instruccional, implementación y 
evaluación. 
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Proceso Arquitectura de los Lenguajes 

Este proceso pone de relieve las principales actuaciones de la producción de 
microcontenido educativo para dispositivos móviles e involucra aspectos semióticos, 
tales como los lenguajes, las matrices de lenguaje y pensamiento. Igualmente, como 
mencionado en el proceso anterior, en la arquitectura de los lenguajes se ha tratado 
de sintetizar, y al mismo tiempo, representar en forma de flujos los conceptos y 
aspectos teóricos resaltados en los núcleos conceptual y analítico. La tabla 3, que se 
muestra a continuación, presenta las principales acciones de este proceso. 

Tabla 3. Principales actividades del proceso arquitectura de los lenguajes 

 

        Paso 1 

Analizar los aspectos semióticos del microcontenido en 
cuanto a:  
- faz de la significación (icónico, indicial, simbólico) 
- faz de la referencia (modo cualitativo, modo existencial, 
modo genérico) 
- faz de la interpretación (interpretante inmediato, 
interpretante dinámico, interpretante final). 

 
Paso 2 Identificar las matrices del lenguaje y pensamiento; 

analizar las mezclas y combinaciones de estas matrices 
(lenguajes híbridos - lenguajes de los hipermedia) 

Paso 3 Ajustar el diseño instruccional contextualizado a los 
lenguajes del hipermedia. 

 

Tras la explicitación de los procesos arquitectura pedagógica (tabla 2) y arquitectura de 
los lenguajes (tabla 3), el modelo de producción de microcontenido educativo 
preceptúa, de forma integrada, la etapa de elaboración del prototipo del objeto de 
aprendizaje. 

Se trata de una tarea ardua debido a la necesidad de materializar en el 
microcontenido, objeto en análisis en cuestión, los principales puntos discutidos en la 
propuesta del modelo, con los aspectos pedagógicos, los aspectos semióticos y de los 
lenguajes de hipermedia, las restricciones con relación al medio digital (dispositivos 
móviles), así como cumplir con los requerimientos técnicos de informática. Esta 
actividad debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinario, con la indispensable 
participación del docente (experto en contenido), del diseñador instruccional, además 
del especialista de informática. 

Una vez realizada la elaboración del prototipo, es el momento de probar el 
microcontenido, tarea que deberá ejecutarse en situación simulada, es decir, antes de 
la efectiva utilización del objeto de aprendizaje. La fase de prueba debe durar en 
cuanto persisten los problemas y errores. La cuestión siguiente es responder si el 
prototipo cumple con los requisitos establecidos. En caso negativo, se debe regresar a 
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la actividad inmediatamente anterior y repetir el procedimiento ya mencionado. Tras 
la finalización de las pruebas, es decir, después de corregir los errores y problemas, se 
completa la fase de producción del microcontenido educativo.  

A partir de ese momento, se puede utilizar el microcontenido en el aprendizaje con 
movilidad. Se cierra aquí, el ciclo metodológico que abarca los procesos de producción 
de microcontenido educativo.  

8 Conclusiones de la Investigación 

El modelo PME, elaborado con base en la arquitectura pedagógica y en la arquitectura 
de los lenguajes, presenta los elementos teóricos y conceptuales esenciales a la 
producción de microcontenido educativo para aprendizaje con movilidad.  

En lo que concierne al desarrollo de la metodología de producción de microcontenido 
educativo, los conceptos y fundamentos expuestos en esta investigación son 
considerados elementos teóricos y conceptuales previos.  

El modelo PME proporciona subsidios a la elaboración de propuestas de investigación, 
es decir, el modelo de producción de microcontenido educativo tiene potencial para 
fomentar nuevos proyectos de investigación académica. 

El modelo PME cuenta con la posibilidad de su utilización en propuestas didáctico-
pedagógicas para priorizar, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, la coautoría, 
entre otras prácticas. 
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Resumo 

O artigo aborda a inserção de questões ambientais nos cursos de graduação em 

arquitetura e urbanismo, sob uma abordagem interdisciplinar, a integração de saberes e a 

prospectiva na formação. Apresentam-se os conceitos acerca das necessidades do docente 

enquadrar-se a realidade contemporânea, adequando o ensino de maneira a suprir o 

conhecimento necessário ao discente e por consequente seu impacto no projeto do 

ambiente construído e no exercício da profissão de arquiteto, sendo que a renovação 

urbana é um processo contínuo. Por meio de estudos de casos múltiplos e práticas que 

contemplam a gestão de resíduos sólidos urbanos, tema em atual adequação, tal reflexão 

teórica sobre temas correlatos propõe novas abordagens no processo de ensino e 

aprendizagem em arquitetura e urbanismo, que, somadas às experiências descritas e 

analisadas, pretendem gerar uma discussão sobre perspectivas educacionais e desafios. O 
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objetivo principal deste artigo é apresentar uma revisão bibliográfica com reflexões sobre 

experiências na compostagem, nas quais a temática seja preponderante ao ensino de 

arquitetura e urbanismo em curso de graduação. Propiciando a capacitação da realização 

de planejamentos urbanos mais saudáveis e condizentes com as necessidades 

contemporâneas, diminuindo os contaminantes, favorecendo a ocupação territorial 

consciente, promovendo recursos econômicos e possibilitando ações comunitárias 

potencialmente sustentáveis. 

Palavras chave  

Ambiente, Desenvolvimento, Interdisciplinaridade, Docência na Arquitetura e Urbanismo, 

Gestão de Resíduo Sólido (RS), Compostagem. 

Abstract  

The article covers the inclusion of environmental issues in undergraduate courses in architecture and 

urbanism in an interdisciplinary approach, the integration of knowledge and foresight in training. We 

present the concepts of the need for teachers to fit contemporary realities, adapting teaching in order to 

meet the necessary knowledge to the students and their consequent impact on the design of the built 

environment and the profession practice of architect, and the urban renewal is a continuous process. By 

means of multiple case studies and practices that address the management of municipal solid waste issue 

in current suitability, such theoretical reflection on related topics proposes new approaches to teaching 

and learning in architecture and urbanism, which, added to the experiences described and analyzed intend 

to generate a discussion about educational prospects and challenges. The main objective of this paper is to 

present a literature review with reflections on experiences in composting, in which the dominant theme is 

the teaching of architecture and urbanism in the undergraduate course. Providing training in conducting 

urban planning healthier and more consistent with contemporary needs, reducing contaminants, favoring 

territorial occupation consciously promoting economic resources and enabling community action 

potentially sustainable. 

Key words 

Environmental, Development, Interdisciplinarity, Teaching in Architecture and Urbanism, 

Management of Solid Waste, Composting.  
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Introdução 

“Ensinar e aprender supõe esforços, custos e sacrifícios de toda 

natureza, Por isso é preciso que no sentido próprio da palavra, 

aquilo que se ensina valha a pena. Que é que merece por 

excelência ser ensinado nas escolas, que é fundamental na 

cultura? Não existem coisas mais gerais, mais constantes, mais 

humanamente essenciais que as outras?” (FORQUIN, 1992). 

As transformações atuais têm abrangido todas as atividades e pensamento científico, 

fazendo-se necessária a reflexão de propostas, métodos e fundamentos, para que 

possibilite novas orientações nos âmbitos profissionais. A educação seria o eixo condutor 

para essas mudanças. 

A articulação entre o técnico e a prática deve propor adequações que suportem a 

realidade contemporânea. O arquiteto e urbanista deve ser um mediador constante nas 

práticas urbanas e nas práticas sociais, portanto a sua formação depende diretamente da 

integração do saber cotidiano e do saber elaborado. 

O estudo propõe reflexões teóricas para adequação das constantes mudanças que vem 

sendo requeridas no ambiente urbano, onde a realidade é sempre maior que um conceito. 

As exigências políticas tem procurado gerenciar de forma favorável os ambientes que 

promovam a saúde do cidadão. As novas propostas sanitárias reafirmam as intenções de 

diversos documentos urbanísticos já produzidos, que seria ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Portanto o currículo do profissional em questão deve ser favorecido com visões 

interdisciplinares para que possa produzir planejamento urbano adequado? A revisão 

bibliográfica deste trabalho propõe ampliar questões favoráveis ao conhecimento, à 

reflexão e às ações determinantes às condições ambientais territoriais e seus impactos na 

saúde. 

Objetivos 

Este artigo objetiva evidenciar as transformações dos meios de ensino em arquitetura e 

urbanismo como adequação a realidade urbana em constante alteração. A 

interdisciplinaridade defende a proposta de um novo olhar na forma de planejar as 

diretrizes urbanas.  
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Conforme os novos rumos de busca por políticas públicas que contribuam para 

desenvolvimentos mais sustentáveis das cidades brasileiras, é preciso reduzir a produção 

de resíduos sólidos e dar seu devido destino de reaproveitamento máximo. Portanto 

pretendem-se abordar as bases teóricas que definem o que é compostagem, seus 

pressupostos acadêmicos e justificar sua aplicação na formação acadêmica de arquitetos e 

urbanistas. Intenta-se, analisar comparativamente as estratégias dos conceitos e 

princípios, bases teóricas e procedimentos sistematizados nos relatos das experiências no 

Brasil. Construindo uma reflexão dos caminhos e resultados que os arquitetos e urbanistas 

podem analisar como fonte de conhecimento na composição do planejamento urbano e 

no exercício profissional.  

Metodologia 

Para a realização deste trabalho utilizaram-se os tipos de pesquisa qualitativa, 

bibliográfica, documental e exploratória. Visando conhecer, analisar e apresentar as 

contribuições de epistemologias correlatas entre pedagogia, urbanismo e gestão de 

resíduos sólidos. Com este fim realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos 

contemplados entre educação, planejamento e compostagem que contribuiu para a 

construção da plataforma teórica utilizada neste trabalho.  

Quanto à abordagem, utilizou-se a pesquisa qualitativa, que considera a existência de uma 

relação dinâmica, particular e contextual. Este tipo de pesquisa fundamentou-se na 

participação dos autores deste trabalho em estudos e discussões realizados via contato 

pessoal e por mensagens eletrônicas, a fim de interpretarem e compreenderem os textos 

estudados.   

Visando identificar aspectos que pudessem contribuir para a elaboração de Planejamentos 

Urbanos mais saudáveis, utilizou-se o tipo de pesquisa exploratória, que apresenta com o 

propósito de propiciar maior familiaridade com o problema, com vistas a construir 

hipóteses. 

Para que os tipos de pesquisa acima apresentados fossem operacionalizados, utilizou-se 

por fontes de informações os documentos identificados como os mais apropriados. 

Apresentam-se a seguir as atividades realizadas para que os objetivos deste trabalho 

fossem alcançados: 

1- Identificação dos documentos norteadores para docência no ensino superior. 
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2- Estudo dos documentos a serem utilizadas como fonte de transformações 

legítimas no exercer da profissão de arquiteto e urbanista nos dias atuais.  

3- Identificação dos aspectos convergentes nos documentos e marcos 

considerados como diretrizes e princípios norteadores das ações do poder público 

e do Planejamento Urbano. 

4- Identificação dos aspectos convergentes nos documentos norteadores do 

Planejamento Urbano, da educação e de conceitos de compostagem para a 

elaboração de possíveis propostas de complementação nas diretrizes de um 

Planejamento Urbano mais saudável. 

Para que o trabalho alcança-se os seus objetivos foram realizadas várias atividades, 

identificadas por etapas, conforme descrito a seguir:  

 Etapa 1- Pesquisa bibliográfica, realizadas de forma física e virtual, com 

o objetivo de identificar e analisar os problemas mais comuns que atingem e 

existem na área escolhida para estudo, a fim de propor uma readequação e 

complementação nas ementas da disciplina de planejamento; 

 Etapa 2- Coleta de dados em documentos e sites oficiais, com os 

objetivos de apontar, explicar e descrever os meios de soluções para a 

problemática identificada. 

 Etapa 3 – Elaboração de conceitos que apresentem propostas que 

fundamentem a utilização dos mesmos no ensino na graduação do curso de 

arquitetura e urbanismo.  

1. Adequações no ensino de arquitetura e urbanismo 

Para o professor Doutor Maurício Campomori (2004), que é diretor de Ação Cultural da UFMG, 

registros históricos analisam como os conhecimentos sociais foram se instituindo em 

disciplinas escolares. O sentido a ser refletido seria de que forma essas mudanças ocorreram e 

para atender a quais objetivos. Segundo Philippe Perrenoud (1984, apud CAMPOMORI, 2004), 

professor da Universidade de Genebra:  

“é necessário ainda distinguir currículo formal (os conteúdos 

prescritos pelas autoridades, produto de uma seleção no interior da 

cultura acumulada, organização, mudança de delimitações e abalo da 

hierarquia entre as disciplinas) e currículo real (frente a prescrições 

que não podem ser mais que indicativas e, portanto, interpretáveis, 
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os docentes selecionam temas, enfatizam aspectos, apresentam os 

saberes de diversos modos. Cada sala de aula tem seu currículo 

real).” 

No contexto contemporâneo, a educação busca desenvolver um “ambiente inteligente”, 

que favoreça sobre tudo o aprendizado lógico e baseado em experiências de vivência e 

estilo. Com as mudanças aceleradas dos últimos tempos, o paradigma educacional se 

defronta com adequações constantes. O docente precisa estar particularizado com a 

pesquisa, assim como incentivar seus alunos à mesma prática. A sala de aula tornando-se 

laboratório vivo. Essas alterações acadêmicas fazem jus à complexidade da realidade 

contemporânea.  

Os caminhos que a Arquitetura e o Urbanismo traçaram durante sua história, quanto 

ensino acadêmico, refletem a interdisciplinaridade como eixo estrutural. Além do 

desenvolvimento epistemológico e do ofício, busca a renovação criativa que acompanhe e 

supra as necessidades da cultura social emergente. Segundo a Resolução nº 6, de 02 de 

fevereiro de 2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação 

em Arquitetura e Urbanismo: O projeto pedagógico do curso deverá oferecer além de seu 

currículo, inserção nos contextos institucionais, político e social, formando 

interdisciplinaridade.   

Cury (2004) afirma que novos contextos comparecem à cena social com exigências de 

descobrir uma forma de produzir o crescimento intelectual com vantagens econômicas. 

Portanto torna-se necessário que o ensino superior busque acompanhar às novas 

postulações da cidadania, do desenvolvimento dos países e das importâncias sociais. Dessa 

forma, o ensino de arquitetura deve permitir a integração dos saberes de outras 

disciplinas, preparando o aluno para a necessária reflexão sobre sua profissão na 

sociedade.  

Conforme a Resolução Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR nº 21 de 

05.04.2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e 

urbanista, ficam claras a diversidade de conhecimento de áreas. Considerando as 

disposições do art. 2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que discriminam as 

atribuições, atividades e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas, dentre as 

especificações encontra-se: Projeto de certificação ambiental, Projeto de sistema de coleta 

de resíduos sólidos e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.  
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Com a sanção da Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 

2 de agosto de 2010, os municípios brasileiros tem o prazo de adequação aos novos 

parâmetros até 2014. Sua interface com as demais políticas públicas correlatas e 

respectivos sistemas de informações, destacando-se a Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei nº 6.938/81), a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) e a Política 

Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), tem exigido adequações urgentes, 

não somente as gestões públicas, assim como aos profissionais envolvidos.  A PNRS 

contempla princípios tais como o do poluidor-pagador, a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, o desenvolvimento sustentável e o controle social. Ela traz 

ganhos nas três esferas de poder, mas principalmente na instância municipal para melhor 

gestão dos resíduos, ampliando a reciclagem e eliminando os lixões.  

As políticas públicas têm procurado favorecer o desenvolvimento sustentável, o que tem 

elevado à demanda por profissionais capacitados a exercerem ações mais conscientes, 

influenciando diretamente os acadêmicos. A formação na graduação acerca dessa 

problemática possibilitará profissionais com maior capacidade de se posicionar com 

discernimento sobre tendências e as pressões econômicas, produzindo projetos nos 

âmbitos técnicos, econômicos, sociais, ambientais, territoriais, culturais e políticos. 

O docente na área de arquitetura e urbanismo enfrenta hoje a necessidade de ampliar o 

conhecimento na área de gestão de RSU e criar possibilidades de ensino que incentivem o 

interesse do discente a encontrar soluções e tecnologias em consonância com as diretrizes 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo este provavelmente um dos maiores 

desafios da educação ambiental contemporânea.    

Resíduo Sólido (RS) ou lixo possui várias definições o que dificulta a divulgação e o 

entendimento desse termo, sendo de importância definir o que se entende e adota para 

cada conceito. (TEIXEIRA, 2009). 

A Lei 12.305/2010 define que resíduos são aqueles que por suas características de 

periculosidade, toxicidade ou volume, possam ser considerados relevantes para o controle 

ambiental. Enquanto para rejeitos, são resíduos que não apresentam qualquer 

possibilidade de reciclagem, reutilização e recuperação, devendo ser encaminhados para 

disposição final.   

A gestão dos RS abrange um extenso material bibliográfico que percorre o caminho de: 

origem, definição, classificação, fatores intervenientes, acondicionamento, 
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armazenamento, coleta comum, coleta diferenciada, reciclagem, compostagem, aterro 

sanitário, incineração, pirólise, recuperação energética, remediação, biorremediação, 

sistemas integrados, impactos ambientais, entre outros. A complexidade do assunto 

conduziu a escolha de apenas um ponto para abordagem: a compostagem. 

2. Compostagem 

 Pereira Neto (2007, p.12) diz que: “A reciclagem pode ser feita com resíduos inertes        

(plástico, vidros, metais e etc.) e com resíduos orgânicos (restos de frutas, legumes e de 

alimentos em geral, folhas, grama etc.). A forma mais eficiente de reciclagem dos resíduos 

orgânicos é por intermédio de processo de com postagem. Cerca de 60% do lixo domiciliar 

produzido no país é constituído de matéria orgânica".  

Os municípios brasileiros enfrentam a necessidade de atender à legislação ambiental e ao 

mesmo tempo não podem desprezar a oportunidade de gerar recursos.  

Na Norma Técnica da ABNT, NBR 10.004 apenas os resíduos Classe IIA interessam à 

compostagem (devido o uso na agricultura). 

2.1 Definições 

De acordo com Teixeira (2009) a compostagem pode ser definida como um processo onde 

a matéria orgânica é transformada por processos químicos e biológicos, através da ação de 

microorganismos e de alguns organismos, em um material mais estável biologicamente, 

chamado composto. Agem sobre a matéria orgânica principalmente bactérias, fungos e 

actinomicetos, e também podem ser encontrados protozoários e vermes. Se levado ao 

último grau de estabilização (humificação ou maturação), seu produto é chamado de 

composto curado (ou húmus) e é estável em termos biológicos. A compostagem é tida 

como um processo de reciclagem da matéria orgânica.  

2.2 Principais tipos de resíduos orgânicos 

Pereira Neto (2007) afirma que: Podas, gramas, palhas, Sobras agrícolas, serragem, 

resíduos orgânicos industriais, restos de alimentos, sobras de frutas e legumes, resíduos 

orgânicos agroindustriais e lodos orgânicos são Resíduos Orgânicos Putrescíveis que 

através da compostagem geram composto orgânico. 

2.3 Métodos de compostagem 

As leiras podem ser feitas em formato triangular ou trapezoidal e podendo ter um formato 

cônico. O formato mais comum é o triangular, nesse caso a largura da leira estará 

associada à altura da mesma. Ao se trabalhar com uma leira mais alta, as dimensões da 
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base também serão de um tamanho maior. A altura de uma leira deve medir em torno de 

1,5 a 1,8 m de altura e de 2,5 a 4 m de largura.  

2.4 Leiras estáticas com aeração natural passiva  

Segundo os estudos realizados por Inácio e Miller, neste tipo de leira a aeração e fluxos     

de ar, calor e vapor de água são mantidos de maneira estática. A redução de volume pode 

chegar a 50% em relação ao volume original. Características e técnicas específicas: 

1. As leiras são montadas com paredes retas (ou próximo disso) em relação ao solo, com 

materiais que permitam a sustentação da forma retangular; 

2. As leiras não são revolvidas frequentemente, em geral é feito um ou dois 

revolvimentos no fim da fase termofílica para homogeneizar e preparar o material 

para maturação; 

3. Densidade do substrato: Adiciona-se uma proporção alta de matéria “estruturante”, 

geralmente de alta C/N e baixa densidade, como aparas de madeira e podas de 

árvores. Volume total da leira = 1/3; 

4. As leiras recebem novas cargas de resíduos periodicamente conforme a necessidade 

operacional; 

5. A cada nova carga de resíduos há a mistura, com uso de garfos agrícolas, com o 

material já em fase de decomposição; 

6. As leiras são sempre cobertas com material vegetal como cortes de grama ou folhas, 

para que os restos de alimentos não fiquem expostos. (Inácio e Miller, 2009, p. 62).  

O sistema de compostagem termofílica e estáticas caracterizou-se como um processo 

flexível, de baixo custo, que utiliza equipamentos simples, requer mão de obra reduzida, 

mas com preocupação no controle dos principais aspectos ambientais causados (vetores, 

odores e percolados), havendo maior controle em leiras menores. 

2.5 Sistemas de leiras revolvidas (Windrow) 

A mistura de resíduos é disposta em leiras. A aeração é feita através do revolvimento dos 

materiais e pela convecção do ar na massa do composto. Principais conclusões: Baixo custo; 

Simplicidade do método; Maior custo operacional que a leira estática; Produção de chorume 
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controlado; Necessita de grandes áreas; Melhor desempenho em grandes volumes de material 

vegetal (restos de poda, grama e folhas secas). 

2.6 Leiras estáticas com aeração forçada 

Esse tipo de compostagem utiliza equipamentos para insuflação ou aspiração de ar no interior 

das leiras, resolvendo a falta de oxigênio no interior das mesmas, causado pela forte atividade 

biológica nos primeiros dias de processo. A aeração forçada é mais eficiente que o 

revolvimento de leiras para manutenção do processo de compostagem, quanto ao suprimento 

de oxigênio, principalmente na fase termofílica. Assim como o controle da emissão de odores e 

redução de chorume. Permite também leiras mais largas.  

3. Fatores que afetam o processo de compostagem 

 Umidade- A presença de água é imprescindível para as necessidades fisiológicas dos 

organismos; Manter em torno de 50%. No final do processo, a umidade do composto 

para uso agrícola deve ser, no máximo, de 40%.  

 Oxigenação- Evita altos valores de temperatura, aumenta a velocidade de oxidação da 

matéria orgânica, diminui a emanação de odores, previne a formação de chorume (ou 

lixiavo) além de ser mecanismo de controle de mosca.  

 Temperatura- No processo de compostagem as sucessões de grupos de 

microorganismos se influenciam mutuamente, a observação da temperatura, 

resultado da concentração de calor, torna-se o retrato do bom andamento, do 

processo em suas fases. Que são: fase inicial, fase termófila, fase mesófila e 

maturação. O processo total leva aproximadamente 120 dias. 

 Concentrações de nutrientes. 

 Tamanho das partículas. 

 pH. 

4. Benefícios do composto orgânico para agricultura 

Segundo Inácio e Miller (2009, p.55), a matéria orgânica estabilizada em conjunto com 

substâncias húmicas mais os elementos minerais resultam em Condições favoráveis à 

fertilidade do solo para plantio. O Material homogêneo deve ser de cor marrom-escura a 

preta, cheiro suave típico, plástico a pressão dos dedos quando úmido e bastante friável. 

Quanto aos nutrientes deve haver nitrogênio, fósforo, potássio e micronutriente.  Além de 
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aumentar a estabilidade do pH do solo e melhorar o aproveitamento de fertilizantes 

minerais, incrementa a biodiversidade da microbiota do solo e a supressão de 

fitopatógenos. 

5. Compostagem em sistemas fechados (reatores) 

Conforme Kiehl (1985) são considerados abertos os processos nos quais a massa a ser 

decomposta é colocada em montes nos chamados pátios de compostagem, enquanto que 

os processos em ambiente fechado são aqueles nos quais o material a ser fermentado é 

encaminhado para digestores em forma de tambores rotativos, torres com pisos em 

andares superpostos, tanques, silos, entre outros, todos revolvedores mecânicos para a 

movimentação da matéria orgânica. Esse sistema se caracteriza por: menor influência das 

variações climáticas; Possibilidade de automação do processo; Ocupa menor área em 

relação aos outros métodos de compostagem; A fase termófila é reduzida; A maturação 

pode necessitar um período em torno de 60 dias; A homogeneidade da biocomposição 

tende a favorecer o controle de patógenos e de odores; É um sistema que necessita maior 

capacidade e custos; Menor uso de mão de obra, menor necessidade de área. 

Os vários tipos de reator se enquadram em três categorias: Reatores de fluxo vertical, 

reatores de fluxo horizontal e reatores de batelada. 

6. Sistemas de triagem e compostagem 

6.1 Sistema com peneiras rotatórias  

 “[...] é um modelo simplificado para processamento do resíduo em cidades de pequeno e 

médio porte. [...] esse sistema contribui para uma melhor qualidade física do composto 

orgânico produzido.” (SILVA et al., 2005, pag.62). 

        Figura 5. Esquema de unidades de compostagem com peneiras. 

 

Fonte: BARREIRA apud IPT/CEMPRE (2000). 

      6.2 Sistema “DANO” com bioestabilizadores 
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Este sistema utiliza um bioestabilizador como uma etapa de aceleração da fermentação da 

matéria orgânica. Dentro dos biodigestores o material já inicia o processo de 

decomposição, atingindo uma temperatura ao redor de 70⁰C. O tempo de duração desse 

trajeto varia de acordo com a usina, mas a recomendação teórica é que esse tempo seja de 

72 horas. Durante esse trajeto, o resíduo é tombado sucessivamente e a ação dos 

microrganismos que iniciam a degradação do material. Aplica-se no interior do 

bioestabilizadores, uma corrente de ar nos sentido inverso ao caminhamento do resíduo. 

Portanto o lixo sofre uma trituração parcial, tornado-se mais homogênio. (SILVA et al., 

2005, pag.61).  

Figura 6. Esquema de unidades de compostagem no processo DANO. 

 

Fonte: BARREIRA apud IPT/CEMPRE (2000). 

6.3 Sistema com triturador ou moinho 

Sistema simplificado, mas segundo Barreira (2005), a estrutura dessas usinas tem 

influência direta na qualidade física do composto, principalmente no teor de inertes 

(contaminantes como plástico, vidro e metal). 

Figura 7. Modelo de unidades com trituradores ou moinhos. 

 

       Fonte: BARREIRA apud IPT/CEMPRE (2000). 

6.4 Sistema sem equipamentos após a esteira de triagem 
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Figura 8. Esquema de unidades sem tratamento de resíduos, após a esteira de triagem. 

 

      Fonte: BARREIRA apud IPT/CEMPRE (2000). 

7. Unidade de triagem e compostagem 

De acordo com IPT/CEMPRE (2000) e Inácio e Miller (2009), a unidade deve considerar as 

características socioeconômicas e culturais da população atendida; Quanto à escolha da 

área observar proximidade com fontes de resíduos, requerimentos legais (ambientais e 

plano diretor), urbanização, acessibilidade e área disponível; O Solo e a drenagem do 

terreno devem ser de moderada a boa, permitindo o trânsito dos veículos, com inclinação 

de 2 – 4 %, para evitar erosão hídrica e não pavimentar (a impermeabilização só se justifica 

se o material é fonte de metais pesados ou poluentes); Quanto ao tratamento de efluentes 

procurarem evitar danos ambientais as águas superficiais próximas e o acúmulo de líquido 

na área de compostagem. Outros aspectos a serem considerados seriam: Investimento 

necessário, despesas operacionais, espaço físico e requisitos administrativos. 

Quanto à operação da unidade de triagem e compostagem, os principais pontos a serem 

pensados são: Gerenciamento, monitoração e mão de obra; Recepção; Triagem 

(segregação e reciclagem); Preparação do composto (trituração, pulverização e 

peneiração); Decomposição ou estabilização (biodigestão); Maturação; Beneficiamento 

(em função do mercado) - Moagem, peneiração, acondicionamento e Outras instalações 

como almoxarifado, aterro de rejeitos, tratamento de efluentes, incinerador de resíduos 

de saúde. 

Conclusões  

A profunda alteração nas estruturas acadêmicas, motivadas e legitimadas como 

representantes de estruturas políticas e de poder, confirma à complexidade da realidade 

contemporânea e à própria vocação interdisciplinar da arquitetura e do urbanismo. 
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Conforme PIAGET (1970), um dos problemas a ser resolvido na educação seria o aprender 

a inovar, em qualquer campo, sabendo o objetivo do ensino e sua utilidade. A 

complexidade social analisada através do critério da saúde urbana justifica a 

interdisciplinaridade entre a arquitetura e o urbanismo e conceitos sanitários. As inter-

relações favorecem a construção de métodos capazes de propiciar qualidade de vida aos 

cidadãos.  A Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo Rumel et al. (2010), define: 

“cidade saudável é aquela que coloca em prática de modo contínuo a melhoria de seu 

meio ambiente físico e social utilizando todos os recursos de sua comunidade”. 

Para construir reformulações produtivas nos conceitos disciplinares do curso de 

arquitetura e urbanismo as habilidades, nos conceitos fundamentais e básicos, devem ser 

desenvolvidas. O fenômeno da inclusão do novo conceito de gestão de RS se constitui da 

somatória das marcas deixadas pelo tempo de uso das cidades.  

O desafio da minimização do lixo depende de conhecimento cada vez mais amplo para a 

produção de planos de gestão específicos em cada realidade urbana. O processo de 

compostagem quando bem gerenciado, é capaz de reduzir consideravelmente o lixo 

produzido, minimizando os impactos ambientais. A revisão bibliográfica propiciou uma 

análise dos estudos e experiências, com as seguintes conclusões, sobre a implantação de 

unidades de triagem e compostagem como solução de reciclagem de matéria orgânica. 

Vantagens: O alto volume de resíduos orgânicos (vegetal e animal) que iriam ocupar 

espaço nos aterros sanitários é conduzido para tratamento adequado, aumentando a vida 

útil dos aterros. Se houver o tratamento de forma adequada, o adubo produzido pode ser 

utilizado na agricultura (ou outras atividades de plantio), assumindo valor comercial de 

acordo com a capacidade local de absorção do composto. 

Desvantagens: As unidades de triagem e compostagem se negligenciarem com o sistema 

de gestão poderão ter problemas com: emissão de odor e efluentes; eventual atração e 

proliferação de vetores; produção de composto com impurezas, metais pesados e baixa 

qualidade; impactos da aplicação do composto orgânico no solo; relação à saúde 

ocupacional dos operadores; não absorção no mercado do composto produzido. 

O mapeamento local antes da formulação do plano de gestão pode determinar possíveis 

vantagens no tratamento do resíduo gerado. O método a ser aplicado em cada município 

deve se adequar a realidade e possibilidade da região. Portanto a participação social tem 

muito a acrescentar podendo obter ações transformadoras para a comunidade. Quanto à 
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utilização do composto poderá ser aproveitado em hortas urbanas e geração de renda, 

caso haja mercado para o mesmo.  

Referencias 

 Barreira, L. P. (2005). Avaliação das usinas de compostagem do estado de São Paulo 
em função da qualidade dos compostos e processos de produção. Tese (Doutorado em 
Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 Barreiro, M. S. (2006). Reflexões sobre a construção da identidade profissional docente 
em instituições de ensino superior. In: Passos, E.S. (org.). Ensaios: múltiplos olhares 
sobre desenvolvimento humano e educação. Salvador: Fast Design. p. 55 – 76. 

 Campomori, M. J. L. (2004). In: Vitruvius – Arquitextos. A transdisciplinaridade e o 
ensino de projeto de arquitetura. Disponível em:< 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.048/588> Acesso em 05 
nov. 2012, 22:56. 

 Cf. Perrenoud, P. (1984). “La fabrication de l’excellence scolaire”. Genebra, 
Droz.Carvalho, S. T. & Guerra, M. A. de Sl. (2011). Compostagem. Disponível 
em:<http://ebookbrowse.com/10-compostagem-cenibra-pdf-d66468541>Acesso em 
20 ago.2012, 15:23: 12.      

 Cury, C. R. J. (2004). Graduação/Pós-Graduação: A busca de uma relação virtuosa. 
2004. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 88, p. 777-793, Especial. Disponível em:< 
http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 08 junho 2011. 

 Decreto Lei nº 12.305, de 2 de agosto 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Brasil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 28 ago. 2012. 

 Ferreira, A. B. de H. (1997) Minidicionário da língua portuguesa. (7ª Edição). Rio de 
Janeiro: Editora Nova Fronteira. 

 Forquin, J. (1992). Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. In 
Teoria & Educação. p. 28-45. 

 Ináci, C. de T. & Miller, P. R. M. Compostagem – Ciência e prática para a gestão de 
resíduos orgânicos. Rio de Janeiro: Embrapa. 

 IPT/CEMPRE. (2000) Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. (2ª edição). 
São Paulo: IPT. 

 Japiassu, H. (1979). Introdução ao pensamento epistemológico. (3ª edição). Rio de 
Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora S.A. 

 Kiehl, E. J. (1985). Fertilizantes Orgânicos. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres Ltda. 

 Ministério da Educação e Cultura – MEC. Apresenta Expansão, Reconhecimento e 
Verificação periódica dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo. Disponível em:< 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf> Acesso em: 06 junho de 
2012. 

 Nunes, M. U. C. (2009). Compostagem de resíduos para a produção de adubo orgânico 
na pequena propriedade. Disponível em < 
http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2010/ct_59.pdf> Acesso em 06 de set. 
2012, 08:03:16. 

 Pereira Neto, J. T. (2007). Manual de compostagem – Processo de baixo custo. (2ª 
edição). Minas Gerais: UFV. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.048/588
http://ebookbrowse.com/10-compostagem-cenibra-pdf-d66468541
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf
http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2010/ct_59.pdf


 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    954 

 

 Petraglia, I. (2008). Edgar Morin: A educação e a complexidade do ser e do saber. (10ª 
edição). Rio de Janeiro: Vozes. 

 Piaget, J. (1970). Psicologia e pedagogia. Rio de Janeiro e São Paulo: Forense. 

 Resolução n°6, de 2 de fevereiro de 2006. Ministério Da Educação – Conselho nacional 
da educação – Câmara de educação superior - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.anaceu.org.br/conteudo/legislacao/resolucoes/2006%20-
%20Resolucao%20CNE-CES%206%20-%202%20fevereiro.pdf> Acesso em: 21 nov. de 
2012. 

 Rumel, D.; Sisson, M.; Patrício, Z. M. & Moreno, C. R. C. (2005). Cidade saudável: relato 
de experiência na coleta e disseminação de informação sobre determinantes de saúde. 
In: Saúde e Sociedade, São Paulo – SP, v.14, n.3, set./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
12902005000300009&script=sci_arttext> Acesso em 28 de jun. 2013. 

 Serbino, R. V. et al. (1998).  Formação de Professores. (2ª Reimpressão). São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP. 

 Silva, F. C. et al. (2009). Gestão Pública de Resíduo Sólido Urbano: Compostagem e 
Interface Agro-Florestal. São Paulo: FEPAF. 

 Teixeira, E. N. (2009). Modelo integrado de gestão de resíduo sólido. In: SILVA, F. C. et 
al. Gestão Pública de Resíduo Sólido Urbano: Compostagem e Interface Agro-Florestal. 
São Paulo: FEPAF. p. 25 – 52. 

 Trevisan, I. C. (2011). Compostagem de Resíduos Sólidos Domiciliares sob diferentes 
condições ambientais e de revolvimento. Disponível em :< 
http://www.upf.br/ppgeng/images/stories/2011%20ismael%20trevisan.pdf> Acesso 
em 28 ago. 2012, 21:12:51. 

 Vasconcelos, C. dos S. (2002). Roteiro de Elaboração do Projeto de Ensino 
Aprendizagem. In: VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino 
aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. São Paulo: Libertad. p. 136 – 156. 

http://www.anaceu.org.br/conteudo/legislacao/resolucoes/2006%20-%20Resolucao%20CNE-CES%206%20-%202%20fevereiro.pdf
http://www.anaceu.org.br/conteudo/legislacao/resolucoes/2006%20-%20Resolucao%20CNE-CES%206%20-%202%20fevereiro.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902005000300009&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902005000300009&script=sci_arttext
http://www.upf.br/ppgeng/images/stories/2011%20ismael%20trevisan.pdf


 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    955 

 

EDUCAÇÃO E EXCLUSÃO: PONTOS E 

CONTRAPONTOS DA VIDA CITADINA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Tatiana Maria Holanda Landim 

Professora da Universidade Federal do Pará 

Faculdade de Educação e Ciências Humanas. Campus Universitário do Marajó - Breves.  Universidade 

Federal do Pará - UFPA. Av. Anajás, s/n, Conjunto Bandeirantes, Bairro Aeroporto, Breves, Pará (Brasil) CEP 

68800-000 Telef.: + 51 91 3783-1129 E-mail: tmhlandim@yahoo.com.br   

 

Resumo 

Neste texto, apresentamos reflexões teórico-conceituais sobre educação no 

cenário brasileiro contemporânea, tomando como referência o espaço/tempo 

das cidades. Partimos do pressuposto de que o modo de produção capitalista 

em estágio avançado produz peculiaridades, como a “globalização”, com o 

acelerado desenvolvimento técnico-informacional, a “mundialização” da 

economia e, em consequência, a demanda por sujeitos adaptados ao modo 

vigente. Buscamos delinear algumas variáveis socio-históricas, fazendo 

emergir o discurso da centralidade da educação vinculado ao trabalho e ao 

exercício da cidadania. Entretanto, entre pontos e contrapontos de uma 

educação que visa estas finalidades, destacamos o fenômeno da exclusão, que 

coloca à margem da vida citadina uma grande quantidade de sujeitos e expõe 

uma problemática difícil de ser ignorada; portanto, merecedora de análise. 

Com base neste estudo, podemos extrair algumas conclusões, a exemplo da 

necessidade de uma educação que prioriza, sobretudo, o ser humano; quer 

dizer, uma educação que, mesmo sob a ótica da produção, tenha o homem 

acima de qualquer outro objetivo, considerando-o partida e chegada de toda 

ação educativa, de construção da cultura e da sociedade. Entendemos que, 

nesta perspectiva, uma concepção de educação voltada para a humanização 

passa necessariamente pelo construir das consciências críticas, pelo 

entendimento das questões sociais, pela busca do pensar filosófico e 

questionamento do senso comum, no processo de reciprocidade de 

aprendizagem e ensino através do qual os seres humanos se educam. 

mailto:tmhlandim@yahoo.com.br
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criticidade.  

Abstract 

In this paper, we present theoretical and conceptual reflections on education in 

contemporary Brazil, with reference to the time/space of cities. We start from 

the presupposition that the capitalist mode of production in the advanced stage 

brings out specific social phenomena among which are the "globalization", 

with the accelerated development of informational technical, the 

“mondialization” of economy and therefore demand by people adapted to the 

current mode. We sought to delineate some socio-historical variables, 

bringing the discourse of the centrality of education linked to work and 

citizenship. However, between points and counterpoints of an education 

aimed at these purposes, we highlight the phenomenon of exclusion which 

puts on the sidelines of city life a lot of people and exposes a problematic hard 

to ignore, so it is worthy of analysis. Based on this study, we can draw some 

conclusions, including the need for an education that prioritizes human being, 

i.e., an education that even from the point of view of production, puts man 

above any other goal, so that considers the human being as departure and 

arrival of all educational activities, construction of culture and society. In this 

perspective, we understand that a conception of education toward the 

humanization necessarily involves building of critical consciousness, the 

understanding of social issues, by the pursuit of philosophical thinking and 

questioning common sense in the process of reciprocity between learning and 

teaching through which humans beings are educated. 

Key words 

Education, exclusion, contemporaneity, globalization, humanization, 

criticality. 

 

Introdução 

As transformações sociais, econômicas, geopolíticas e culturais que temos 

assistido nas últimas décadas, em escala mundial, apresentam sérias 

implicações aos modos de existir, pensar e agir dos homens em sociedade. 

Tais transformações atingem, sobremaneira, as cidades, onde a urbanização 

acontece com força cada vez maior. Elas evidenciam uma reordenação das 

estruturas e do contexto social, atingindo a educação escolar que – 

acreditamos – está alinhada aos condicionalismos de um mercado mundial 

aberto, de modo a imprimir sérias consequências às pessoas, entre as quais, a 

exclusão social. 

A discussão desta problemática está dividida em três momentos que se 

interligam. No primeiro, apresentamos uma visão panorâmica dos tempos 

modernos, trazendo o foco até a atualidade, a fim de embasar os pressupostos 
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da argumentação e fundamentar o conteúdo da análise. Em seguida, expomos 

algumas ideias sobre as cidades contemporâneas e a sua relação com o 

modelo de sociedade urbana e de homem citadino. Suscitamos, então, a noção 

de “cidades para as pessoas” espelhada em Jan Gehl, ao invés da cidade que, 

como uma máquina, fabrica o desenvolvimento econômico. Por último, 

refletimos sobre a educação a partir do quadro esboçado, a fim de 

defendermos o ponto de vista de uma educação humanizadora na perspectiva 

de Paulo Freire e Antonio Gramsci, ao invés da educação para o mercado, ao 

mesmo tempo em que é, ela própria, mercadoria.  

Objetivos 

O estudo visa apresentar, para além da superfície, questões pertinentes à 
educação brasileira no espaço/tempo em que o fenômeno 
convencionalmente chamado de “globalização” acontece. Nele se hão de 
revelar o verso e o reverso do mesmo processo. Visa também demostrar que 
as finalidades da educação escolar estão alinhadas a uma concepção de 
educação predominantemente urbana e comprometida com o mercado 
mundial; logo, incompatível com as concepções de homem e de sociedade 
que têm o humano como centro. 

Metodologia 

A metodologia prioriza o estudo bibliográfico, trazendo ideias de alguns 
autores reconhecidos no campo das Ciências Humanas e Sociais, de modo a 
buscar uma relação entre esses autores e, a partir dela, suscitar reflexão e 
questionamento sobre o quadro aqui esboçado, na perspectiva de uma 
educação crítica. Os autores citados são, entre outros, Michael Apple, 
Miguel Arroyo, Paulo Freire, Antonio Gramsci e Zygmunt Bauman.  

1. Tempos modernos de ontem e de hoje: uma visão panorâmica 

As transformações pelas quais têm passado as sociedades modernas
1
, mais 

precisamente as de viés capitalista e ideologia liberal, vinculam-se à grande 

complexidade das condições da vida humana. A modernidade, afirma Berman 

(1986: 15), estreita fronteiras e une os homens. Entretanto, paradoxalmente, 

“despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de 

luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de 

um universo no qual, como disse Marx, ‘tudo o que é sólido desmancha no 

                                                 
1
  Em face de não existir consenso junto à comunidade científica quanto ao marco divisor entre o 

moderno e o pós-moderno, ou entre a modernidade e a pós-modernidade – no sentido de um 

estado, condição ou caracterização de um momento na história que principia com a Idade 

Moderna, através da fé na Ciência e na Técnica (racionalidade moderna), isto é, uma nova visão 

do mundo (e da verdade) –, para efeito deste estudo os termos moderno e modernidade serão 

usados extensivamente para os tempos atuais. Acreditamos que estes termos são mais 

apropriados, partindo do pressuposto de que o pós-moderno e seus derivados são um 

prolongamento – embora mais agravado – portanto, uma continuidade da condição moderna que 

ainda se dá nos dias de hoje.  
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ar’”. A célebre frase de O Manifesto do Partido Comunista
2
 bem expressa a 

dimensão dessa complexidade. Ordenadas pelo capital em preeminência a 

todo e qualquer outro determinante social, as transformações que vêm 

acontecendo nos últimos séculos refletem a peculiaridade da vida moderna em 

seus múltiplos aspectos.  

“O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes 

descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo 

e do lugar que ocupamos nele; a industrialização da produção, que transforma 

conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e 

destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, gera novas formas de poder 

corporativo e de luta de classes; descomunal explosão demográfica, que 

penaliza milhões de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-

as pelos caminhos do mundo em direção a novas vidas; rápido e muitas vezes 

catastrófico crescimento urbano; sistemas de comunicação de massa, 

dinâmicos em seu desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo 

pacote, os mais variados indivíduos e sociedades; Estados nacionais [...] 

burocraticamente estruturados e geridos, que lutam com obstinação para 

expandir seu poder; movimentos sociais de massa e de nações, desafiando 

seus governantes políticos ou econômicos, lutando por obter algum controle 

sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando todas as pessoas e 

instituições, um mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em 

permanente expansão.” (Berman, 1986: 16).  

O “turbilhão” que Berman busca delinear em fins do século passado, embora 

possua caracterizações, percursos e ritmos variados no decorrer de mais de 

quintentos anos, chega à atualidade com força e intensidade. A ciência e a 

inovação tecnológica impõem às sociedades modernas uma maneira de ser 

sem precedentes. Sociedade em rede (Castells, 1999a), sociedade técnico-

científica (Schaff, 1990), sociedade do conhecimento (Toffler, 1990), 

sociedade da informação, ou seja, aquela que está estruturada na economia 

informacional; estas e outras expressões nos remetem ao fato de que temos 

realizado grandiosos feitos no campo da ciência e da tecnologia. Nunca, em 

nenhum outro momento histórico, foi produzido tanto conhecimento quanto, 

principalmente, nestas últimas cinco décadas e todo esse avanço levou o 

homem a patamares nunca antes imaginados, drasticamente modificando a 

vida cotidiana. Do mesmo modo, evidenciam-se distintos interesses e 

motivações que, grosso modo, determinam posições e oportunidades 

conforme os imperativos da ordem econômica mundial: de um lado estão as 

organizações multinacionais, transnacionais e suas representações a serviço 

do capital; de outro, os interesses populares, as aspirações e as realizações dos 

sujeitos que lutam por maiores espaços na sociedade. O resultado do 

confronto de forças desiguais, não raro, resulta em graves contrastes sociais e 

                                                 
2
  O Manifesto do Partido Comunista, uma das mais prestigiadas obras de Karl Marx e Friedrich 

Engels, foi publicada em 1848, isto é, há mais de 160 anos atrás. Trata-se de uma obra clássica, 
de forma que suas ideias permanecem atuais, auxiliando na compreensão das questões que 
dizem respeito às sociedades capitalistas do século 21. 
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precariedade de condições econômicas, políticas e culturais que levam ao 

empobrecimento da vida humana. 

Sob a égide do pensamento liberal, a individualidade, isto é, aquilo que 

constitui ou caracteriza o indivíduo, tanto em sua dimensão genérica (que 

concerne ao gênero humano), quanto em sua dimensão individual, como ser 

singular
3
, tem cedido o lugar ao individualismo, uma concepção que faz 

prevalecer o direito do indivíduo sobre o coletivo, enredando relações sociais 

contraditórias. Isto porque o individualismo, um dos princípios básicos do 

liberalismo clássico (Cunha, 1988: 27-34), vinculado à igualdade de direitos e 

oportunidades no contexto das lutas de classe da burguesia contra a 

aristocracia em França do século 18 – quando a ideia liberal foi consolidada –, 

hoje reconfigurado no bojo da doutrina “ultraliberal”, assume proporções 

avantajadas de egoísmo, em nome dos “direitos do indivíduo” que se mesclam 

aos “direitos do consumidor”. 

Do mesmo modo, democracia e liberdade compõem, em uníssono, o discurso 

afinado – embora com outro tom, em razão da “nova ordem” que os tempos 

atuais impõem – das sociedades atuais de capitalismo extremado. As 

concepções que se escondem por detrás dos interesses do capital, entretanto, 

são bem diferentes daquelas que, supomos, são, de fato, democracia e 

liberdade numa sociedade de “homens livres e iguais”. A liberdade tem sido a 

liberdade do mercado, dos grandes grupos econômicos internacionais, 

transnacionais e suas representações. A democracia, do mesmo modo, tem 

servido aos interesses da economia. Estas noções contribuem para confundir, 

cooptar pessoas e perpetuar o status quo, promovendo a divisão dos homens 

segundo as classes sociais e o status, de modo a legitimar privilégios de uns 

em detrimento de outros e segregar princípios da vida coletiva.  

No que diz respeito ao mundo do trabalho, a reestruturação técnica e 

organizacional do setor produtivo vinculada ao denominado processo de 

“globalização” impõe transformações que geram novas exigências e novas 

configurações para o trabalho e para o trabalhador. Dentre as transformações 

de base técnica, a automação flexível no processo de produção toma o lugar 

dos modelos taylorista e fordista que revolucionaram o início do século 

passado a partir da produção e do consumo de massa, com o trabalho 

fragmentado, especializado e controlado pela gerência de produção. Dentre as 

alterações de base organizacional, encontram-se: programas destinados à 

máxima da qualidade; oferta de produtos com características menos 

padronizadas e mais diversificadas em atendimento ao gosto do consumidor; 

prática do estoque mínimo ou do estoque zero; acirrada concorrência entre as 

empresas; busca de procedimentos de gestão inovadores em prol da 

                                                 
3
 Duarte (1993: 18) esclarece que a individualidade resulta de “um duplo processo de 

relacionamento com o gênero humano, isto é, a apropriação das características humanas 
objetivadas e a objetivação individual mediada pelo que foi apropriado”. Em outros termos, é um 
processo de apropriação/objetivação, particular de cada indivíduo, de modo a torná-lo um ser 
ativo na construção de si próprio, a partir da recolha de significados e sentidos de si, dos outros e 
do mundo, e de suas ressignificações. 
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lucratividade; adoção de parcerias e corresponsabilidades diante do mercado 

aberto em expansão; além do Estado não regulador, etc. 

Novas exigências e novas composições para o trabalho provocam impactos à 

qualificação profissional, criando demandas para o perfil de trabalhador, que 

agora deve apresentar certas características a fim de obter o emprego: 

polivalência, multifuncionalidade, domínio de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, excelente capacidade de comunicação e desenvolvimento de 

competências, além de outros imperativos do mercado e da lógica da 

competitividade, num mercado que pretende ser sem fronteiras. 

As alterações em face das configurações laborais e das determinações da 

economia – que como dito, galga, a passos largos e firmes, espaços cada vez 

mais amplos – impõem ritmo à vida social, influenciando o pensamento e a 

ação humanos. Neste sentido, os aspectos técnicos ou práticos da produção 

vinculam-se aos aspectos cognitivos, afetivos e culturais do trabalhador, 

formando conceitos, compondo discursos e construindo imagens que se 

reproduzem ao reproduzirem o modo social de existir. São tempos em que 

modos de viver são revolucionados, tornando as certezas rapidamente 

obsoletas. Tudo é posto em xeque, inclusive o próprio homem, que se percebe 

subsumido e reificado no contexto cujos interesses econômicos acentuam o 

viés globalizante.  

No panorama da assim chamada “globalização”, Bauman (1999: 8) observa 

que os efeitos são profundos para todos e deles ninguém está imune. Mas, 

como somente alguns “tornam-se plena e verdadeiramente ‘globais’”, as 

consequências são graves para as pessoas que permanecem na sua 

“localidade”, a grande maioria. Neste sentido, ele acrescenta: “Ser local num 

mundo globalizado é sinal de privação e degradação social. Os confrontos da 

existência localizada compõem-se do fato de que, com os espaços públicos 

removidos para além do alcance da vida localizada, as localidades estão 

perdendo a capacidade de gerar e negociar sentidos e se tornam cada vez mais 

dependentes de ações que dão e interpretam sentidos, ações que elas não 

controlam” (Bauman, 1999: 8).   

Nesta linha de raciocínio, Hobsbawm (2007: 11-12) ratifica que a 

“globalização”, acompanhada dos mercados livres e desregulados, produz 

uma “dramática acentuação das desigualdades econômicas e sociais no 

interior das nações e entre elas”. Há, na visão do historiador, um “surto de 

desigualdade” na base das tensões sociais e políticas do século 21, de modo 

que os seus impactos são mais sentidos pelos que menos se beneficiam dela. 

Assim, para os excluídos, o quadro dos anos atuais “é sombrio, para não dizer 

sinistro”. 

O maior paradoxo do fenômeno da “globalização” está na riqueza advinda do 

capital especulativo, volátil, “líquido” – para citar um termo de Bauman 

(2001) – que, desprendido da sua “localidade”, flutua pelos “espaços globais”, 

fora do controle dos Estados nacionais. Este novo tipo de produção de 

riqueza, absurdamente desenfreada e oportunista, desvirtua-se da riqueza que 
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é resultado do trabalho da produtividade humana, melhor dito, trabalho vivo, 

gerador de riqueza real e gerador potencial de riqueza humana, tal como foi 

pensado por Marx e Engels (1989). Se há bem pouco tempo a ênfase da crítica 

ao modo de produção capitalista produtora de desigualdades estava centrada 

na produção territorialmente localizada, agora o capital circula por espaços 

cibernéticos, capital que é mais virtual e lucra sem precisar nos territórios dos 

quais tira proveito. Algo, entretanto, permanece: os bens, frutos do trabalho 

vivo, são produzidos por todos os trabalhadores presos no “local”, mas a 

apropriação da riqueza gerada por estes bens cada vez mais é permitida 

somente a uns poucos, os “globais”. As necessidades humanas impostas pela 

contemporaneidade tornam-se cada vez maiores – uma estratégia do voraz 

mercado –, exigindo do indivíduo mais trabalho e um grande esforço para 

conseguir viver condignamente. O salário do trabalhador, em contrapartida, é 

minimizado e não atende às necessidades e aos apelos de um “mundo global”.  

O que temos a partir de então é a exclusão de grande número de pessoas que 

buscam encontrar nas cidades melhores condições de vida.  

2. Uma reflexão sobre a cidade no “turbilhão” contemporâneo 

A cidade é invenção humana que espelha a complexidade da vida em 

sociedade. Por isso, é demasiadamente contraditória, tais como são os modos 

de pensar, agir, viver e conviver dos homens. Ela envolve valores, crenças, 

hábitos, desejos, angústias e realizações de mais variados tipos. Através da 

sua estrutura e funcionamento, é possível perceber as ideologias e as práticas 

cotidianas de seus habitantes, as lógicas que se mostram na superfície das 

políticas dos governos e as ações que se concretizam por força da hegemonia 

de grupos dominantes. Igualmente, ela reflete as perdas e os ganhos dos 

direitos dos cidadãos (Barbalet, 1989), conforme condicionantes históricos, 

econômicos, sociais, políticos e ideológicos que consubstanciam as 

sociedades e caracterizam sua organização. Em outros termos, a cidade é 

manifestação concreta e viva dos avanços e recuos da sociedade, do jogo entre 

forças divergentes que geram novos arranjos políticos e novas configurações 

sociais.  Neste sentido, falar da cidade, expressão material da existência 

humana, significa também falar da sociedade que nela está e dela participa; 

das suas paixões e do fascínio que frequentemente provoca; das facilidades e 

benefícios que advém do processo de urbanização. Mas, é também debruçar-

se diante dos problemas que residem entre o real e o ideal, dos conflitos e dos 

agravos que denunciam as disputas de forças entre as distintas classes sociais 

em busca de maiores espaços e poder.  

A cidade contemporânea é tudo isso; mas, não somente. Nela estão 

concentrados os mais diversos pontos e contrapontos do mundo urbano que 

chegaram com a Revolução Industrial e foram se alterando, seguindo o curso 

dos acontecimentos e suas circunstâncias. Com efeito, a contemporaneidade 

caracteriza-se por grandes tensões, conflitos e crises que resultam em cortes e 

retomadas da construção da vida em sociedade, especialmente nas cidades, 

onde eles repercutem mais agudamente em razão da acelerada urbanização. 

Com as grandes revoluções – a Revolução Francesa e, destacadamente, a 
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Revolução Industrial – a história registra o advento de um novo tempo: tempo 

de profundas mudanças da ordem institucional e social, impactando em todas 

as esferas da vida humana. 

Castells (2000: 19) afirma que, na contemporaneidade, as cidades são 

dependentes das relações que sucedem em escala mundial, relativas à 

dinâmica dos processos que as envolvem. Entre estes processos, estão as 

transformações da forma das cidades no espaço urbano. A cidade é o lugar 

geográfico onde o urbano se realiza. O urbano, por seu turno, está ligado ao 

modo de produção e às relações sociais de produção que nela acontecem. A 

materialização dos espaços das cidades, por exemplo, é determinada pelo 

processo de apropriação do produto do trabalho e do seu reinvestimento. A 

partir do marco industrial até a atualidade, alguns fenômenos surgiram ou 

mesmo se intensificaram no bojo das sociedades, tais como: a migração do 

campo para a cidade e a sua consequente densidade populacional, a 

urbanização, a maior oferta de bens e serviços, a diversidade da produção e a 

ampliação dos espaços citadinos.  

A lógica que promoveu esta revolução obviamente revolucionou também o 

modo de viver dos homens com seus semelhantes. Nesta perspectiva, Castells 

(2000: 45) ressalta que o capitalismo industrial não significou, de fato, o 

desenvolvimento da cidade enquanto manifestação de objetivos sociais 

comuns; produziu o inverso, a partir das necessidades do capital e dos grupos 

hegemônicos. E produziu o inverso naquilo que a cidade concentra de mais 

genuíno: o desenvolvimento humano, tão bem defendido por Marx e Engels 

através da teoria materialista e dialética da história. As cidades atraem as 

indústrias que, por conseguinte, geram serviços e alavancam a economia. 

Mas, por outro lado, as indústrias podem sujeitar as cidades ao seu domínio – 

fato que, como sabemos, findou por acontecer.  

Como a cidade reflete a sociedade que nela se corporifica, podemos inferir 

que as cidades contemporâneas são – da mesma forma que o são as 

sociedades urbanas contemporâneas, em toda a sua complexidade – 

excludentes. O capital, cuja essência é o lucro, logo procurou implementar 

medidas que atendessem aos seus interesses, transformando tudo em 

mercadoria. No que diz respeito ao mercado imobiliário, este tratou – entre 

outras medidas perspectivadas para o maior proveito financeiro extraído da 

propriedade privada – de elevar os preços das locações, forçando as classes 

menos favorecidas da sociedade à busca por moradia em regiões periféricas, 

as quais não ofereciam condições mínimas de infraestrutura. Este movimento 

fez surgir os subúrbios, trazendo consigo a necessidade de oferta de condições 

básicas para os seus habitantes – mesmo que reduzidas. Por outro lado, os 

edifícios e condomínios residenciais cada vez mais sofisticados e 

autossuficientes passaram a concentrar grupos sociais mais abastados, com 

concepções de vida e interesses convergentes.  Entre subúrbios e regiões 

abastadas, os bairros de classe média ajudaram a compor a face difusa e 

multifacetada das cidades dos novos tempos. Assim, a fisionomia citadina 

expôs duramente as desigualdades e os conflitos em torno do urbano e, como 
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consequência, as cidades passaram a ser palco de determinados fenômenos: 

precarização do trabalho; redução da oferta de emprego e desregulação dos 

direitos trabalhistas; concentração de renda; segregação urbana; densidade 

demográfica; crises políticas, econômicas e sociais; e lutas populares por 

maiores direitos e poder. 

Em Cities for people, Gehl (2010) nos fala que a noção de cidade precisa ser 

compatível com a noção de pessoa. A acepção de pessoa está ligada à 

educação, à solidariedade, ao compartilhamento; esta acepção em nada se 

assemelha ao capital, ao lucro, ao desenvolvimento e ao progresso segundo o 

modelo que aí está.   Pois, embora não nos esqueçamos da dimensão dialética 

da história, o que sobressai nesse formato contemporâneo é a configuração da 

cidade que é “máquina” produtora do lucro e da especulação.  

3. A centralidade da educação: entre o discurso e o fato 

No nosso tempo há uma demanda para a educação diferente daquela de 

tempos passados. A lógica para a sobrevivência do capital é, via de regra, 

disciplinar o indivíduo para a sua condição de trabalhador, operário 

assalariado que é. Assim, “garantir um mínimo de educação escolar básica 

para as classes trabalhadoras [a fim de que possam] reprimir o direito à 

educação” (Arroyo, 1995: 80). Este “mínimo” – é verdade – tem sido 

ampliado pelas políticas de governo e pela legislação. Mas, o que se esconde 

por detrás das “recomendações” de organismos externos ao país, e de “pactos” 

entre estes e os Estados nacionais vincula-se às expectativas dos grupos 

dominantes “globais”, no sentido de alinhar a educação à expansão capitalista 

mundial, de modo a demandar não somente por maior qualificação dos 

trabalhadores, como também por pessoas mais “civilizadas” e adaptadas ao 

modo específico da vida social vigente. Para atender às demandas, o papel 

preponderante que a escola realiza está centrado no “tempo disciplinar que se 

impõe pouco a pouco à prática pedagógica – especializando o tempo de 

formação e destacando-o do tempo adulto, do tempo do ofício adquirido” 

(Foucault, 1984: 144). Esta lógica torna a escola, tal como se configura na 

atualidade, a instituição promotora da ruptura entre instrução e educação. 

A fim de cumprir a segunda demanda, ou seja, a “civilização” e a adaptação 

ao modo vigente, a educação se encarrega de manter como legítimo o 

conhecimento acumulado e a cultura dominante, cabendo às escolas as 

funções de transmitir e preservar o saber e a cultura enquanto “agentes no 

processo de criação e recriação de uma cultura dominante eficaz. Elas 

ensinam normas, valores, disposições e uma cultura, que contribuem para a 

hegemonia ideológica dos grupos dominantes” (Apple, 2002: 58). Como o 

“progresso” exige trabalhadores que acompanhem o seu ritmo, este será o 

grande papel da escola contemporânea: oferecer “um mínimo de 

modernidade” (Arroyo, 1995: 81), a fim de garantir a sobrevivência do 

trabalhador, ou seja, oferecer a instrução para e empregabilidade. 

Arroyo (1995: 81) esclarece que o processo que caracteriza o “campo 

educativo é inseparável do movimento social que reduz a educação à 
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escolarização e, conseqüentemente, separa a criança do adulto, a criança 

distanciada da educação que se dá nas relações sociais normais; separa escola 

e trabalho, educação e produção, teoria e prática. Mais ainda, a redução do 

espaço educativo à instrução coincide com o movimento político de negação 

da identidade das classes subalternas e, conseqüentemente, de negação da 

legitimidade do educativo que se dá nos processos sociais de que elas fazem 

parte como uma das classes fundamentais. É um movimento de negação da 

legitimidade do saber da gente comum, e de negação da legitimidade dos 

trabalhadores enquanto produtores de saber e de cultura.”  

As políticas educacionais traçam o caminho para garantir o cumprimento das 

novas diretrizes, ao enfatizarem a necessidade de “articular e subordinar a 

produção educacional às necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho 

e a necessidade de estabelecer mecanismos de controle e avaliação da 

qualidade dos serviços educacionais” (Gentili, 1996: 24). O currículo 

prescrito, então, conforme o modelo de competências, estará projetado com 

vista à empregabilidade do trabalhador.  

Se a nova ordem econômica e social exige trabalhadores disciplinados, 

perfeitamente ajustados aos novos processos sociais, mas também exige o 

consumo e a lucratividade, isso significa que os trabalhadores precisam se 

converter em potenciais consumidores, pensamento semelhante ao de Henry 

Ford já no século passado – mesmo que este não tenha lançado o termo 

consumidor. Produzindo e consumindo, como em um contínuo e crescente 

movimento em espiral, as classes trabalhadoras irão incentivar a economia, 

que por sua vez, irá exigir ainda mais da ciência e da tecnologia, forjando o 

incessante progresso de cunho capitalista, em que somente o capital pode 

dele se beneficiar. Nesse panorama, a centralidade da educação, ou seja, a 

educação enquanto condição essencial para a existência do homem em 

sociedade passa a ser considerada através de políticas internacionais, 

amalgamadas às políticas dos Estados nacionais.  

Em suas reflexões, Freire (1979: 27) enfatizou que a vocação do homem é ser 

mais. Nas sociedades modernas – e em especial, a sociedade brasileira dos 

dias atuais – essa vocação não tem se mostrado aparente; pelo contrário, 

parece haver exatamente uma inversão da vocação humana para a liberdade. 

À luz do pensamento reflexivo de Gramsci (1987: 38), compreendemos que 

“o homem é um processo, precisamente o processo de seus atos”. O autor nos 

diz que devemos “conceber o homem como uma série de relações ativas (um 

processo), no qual, se a individualidade tem a máxima importância, não é, 

todavia, o único elemento a ser considerado” (Gramsci, 1987: 39).  

No diálogo com Gramsci, Freire (1989: 39-45) afirma que o homem está 

condicionado à realidade, mas, ao mesmo tempo, ele a cria. Há um jogo 

interativo: de um lado, a realidade objetiva, determinante das condições 

humanas de agir e pensar; de outro, a ação e a reflexão que levam à 

formação/educação do homem e à transformação do mundo. Como os homens 

em sociedade “buscam a plenitude”, a concepção freireana de educação 

caminha na contramão do panorama capitalista que aqui procuramos esboçar. 
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O homem é histórico e como tal pode agir e refletir sobre sua ação no mundo 

e com o mundo. É um ser da práxis: age e reflete na perspectiva, não da 

adaptação à sociedade, mas da transformação da realidade, para ser mais. Em 

sua práxis, ele se educa. 

A centralidade da educação na atualidade, portanto, precisa ser perspectivada 

no sentido da humanização dos sujeitos que convivem em sociedade enquanto 

se educam. A escola, nestes termos, assume papel preponderante e irrecusável 

enquanto lugar privilegiado para a realização da educação tão necessária em 

“tempos de crise” (Berman, 1986; Frigotto, 1999; Gentili, 2004; Giddens, 

2000; Harvey, 2008). E nós, educadores do século 21, continuamos a 

enfrentar um enorme desafio enquanto “olhamos”, diz-nos McLaren (1998: 

81), “nervosamente em direção ao horizonte em busca de alguma indicação 

segura de que nossa compreensão dos eventos passados nos ajudará a 

prefigurar a forma dos tempos impressionantes que estão por vir.” 

Uma brevíssima retrospecção socio-histórica do Brasil pode demonstrar o 

quão necessário se torna fazer um ajuste de contas com o passado. 

Principiando no século 16, com a chegada do “estrangeiro” ao solo brasileiro, 

a história vem demonstrar, entre outras coisas, as violentas e conflituosas 

relações entre brancos, índios e negros trazidos da África, bem como a 

hegemonia e o poder do homem branco “civilizado” sobre a maneira de ser, 

de pensar e de viver da sociedade brasileira colonial. O ideário então vigente 

estava diretamente ligado à Europa e ao desenvolvimento europeu. A doutrina 

da Igreja católica era o eixo norteador de corpos e mentes e os valores e 

princípios expressavam uma mentalidade que privilegiava a supremacia do 

sexo masculino e da condição de submissão da mulher, em uma sociedade 

patriarcal, cujas relações de poder determinavam quem pertencia à casa-

grande e quem pertencia à senzala:  

“Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade 

brasileira, já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com 

os trópicos [...] A base, a agricultura; as condições, a estabilidade patriarcal da 

família, a regularidade do trabalho por meio da escravidão, a união do 

português com a mulher índia, incorporada assim à cultura econômica do 

invasor. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, 

escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio – e mais 

tarde de negro – na composição.” (Freyre, 1981, p. 4). O cenário societal de 

concepções religiosas, de base dual, elitista e excludente, não alterou em 

profundidade suas raízes; ao contrário, com o passar dos séculos, a sociedade 

foi lentamente produzindo e reproduzindo a riqueza e a pobreza de modo 

desigual, conforme os ciclos econômicos – do açúcar, do ouro, do café, etc. 

(Holanda, 1995).  

Os acontecimentos que marcaram as primeiras décadas do século 20, e em 

particular os da década de 1930, forneceram outro perfil à sociedade 

brasileira; a crise do café em nosso país colocou o Brasil na rota da 

industrialização, movida pela Revolução Industrial que foi deflagrada na 

Inglaterra e se alastrou rapidamente por toda a Europa, também chegando às 
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Colônias. O novo modelo econômico de desenvolvimento industrial brasileiro 

deu lugar ao antigo modelo de importação, retirando o poder e a hegemonia 

da elite agrária rural e colocando-os nas mãos da classe urbano-industrial. É 

nessa perspectiva que a Revolução de 1930 representa a afirmação definitiva 

do capitalismo industrial brasileiro, determinando novas exigências e 

impondo outra concepção ao real. Foi nesse ambiente favorável que eclodiram 

vários movimentos sociais em favor da democratização do país. 

De lá para cá, o país viveu momentos de alternância do ponto de vista socio-

político, momentos que oscilaram entre a tradição e a mudança: ora 

centralizador do poder do Estado, da organização social e da própria educação 

formal, reconhecida e legitimada como a única maneira de atestar a formação 

do homem e promover sua ascensão social (período do Estado Novo do 

governo de Vargas, de 1937 a 1945; e período do regime militar, iniciando 

com o golpe de 1964); ora demonstrando otimismo em razão de certo espírito 

de abertura política e de democracia. Mas, do ponto de vista econômico, o 

capital continuou ditando as regras no caminho do “crescimento para a 

industrialização” com a retórica do “espírito desenvolvimentista” (Oliveira, 

2005). A maneira de existir e de pensar do homem brasileiro, amalgamada a 

valores liberais já modificados, ou melhor, adaptados à realidade vigente, 

acompanhava o espírito das políticas públicas definidas através da expressão 

“educação para o desenvolvimento”. Tais medidas resultaram no agravamento 

da pobreza, das desigualdades, da má qualidade de vida da população, 

esvaziando a possibilidade da vida social pautada na liberdade e na justiça 

social.  

Estes problemas ainda estão presentes nos dias atuais. Isto porque o 

“momento desenvolvimentista” do Brasil faz parte, como vimos, de um 

contexto maior. A sociedade brasileira está pautada no binômio modernidade-

racionalidade e nos princípios do capitalismo liberal que, como dito, 

adquiriram uma nova configuração nos tempos contemporâneos. Mas aqui, a 

revolução tecnológica-informacional convive em meio a trabalhos ainda 

artesanais ou técnicas de produção rudimentares e ultrapassadas; a 

modernização da era digital, da rapidez das comunicações e das informações, 

da busca de saber cada vez mais eficiente e aprimorado, tudo isso acontece ao 

mesmo tempo em que se apresentam altos índices de desemprego ou 

condições abjetas de subemprego, fome, analfabetismo, oferta precária de 

direitos sociais – como saúde e educação – violência e exclusão social, etc. 

Apesar dos discursos que visam demonstrar que o país, atualmente, caminha 

em outro rumo, o direcionamento das políticas governamentais mantém a 

sólida base econômica do modelo capitalista, inserido no contexto da suposta 

“globalização” (Castells, 1999b; Frigotto, 1999; Giddens, 2000). Educação 

para o desenvolvimento econômico, aquela que, segundo Gentili (2004), deve 

atender às exigências de um mercado aberto, desregulado e competitivo; 

portanto, uma educação que prepara trabalhadores para o cumprimento das 

necessidades atuais. Nesta concepção, as consequências humanas são graves: 
os homens, as cidades e as sociedades minimizam-se diante do “poder 
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global”; perdem naquilo que é essencial à humanização: forjar a cultura, 
educar-se e construir a vida social. 

A educação, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, estabelece: “Art. 2º - A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (Brasil, 1996). Mas, uma legislação somente – embora 

importante e necessária – não é suficiente para que se faça acontecer o que 

nela está estabelecido. Para que o desenvolvimento integral do ser humano 

aconteça, é preciso que configuremos um novo cenário societal, com 

ressignificação de valores e práticas. E, neste novo cenário, a escola da cidade 

tem grande relevância já que, como sabemos, ela é um dos lugares onde o 

homem contemporâneo educa-se, forma-se, vive. 

Freire (1979, p. 31) afirma que: “O homem se identifica com sua própria 

ação: objetiva o tempo, temporaliza-se, faz-se homem-história.” E esse 

processo é certamente educativo. “A educação implica uma busca realizada 

por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria 

educação. Não pode ser o objeto dela [...] Por outro lado, a busca deve ser 

algo e deve traduzir-se em ser mais: é uma busca permanente de ‘si 

mesmo’[...] Ninguém pode buscar na exclusividade, individualmente. Esta 

busca solitária poderia traduzir-se em um ter mais, que é uma forma de ser 

menos. Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram ser 

mais e em comunhão com outras consciências, caso contrário se faria de umas 

consciências, objetos de outras. Seria ‘coisificar’ as consciências.” (Freire, 

1979 p. 28) 

As considerações acima suscitam reflexões em busca de respostas para a 

atualidade. Entre as inquietações advindas da realidade empírica e os dilemas 

resultantes das contradições que emergem das condições objetivas da 

organização social, as indagações voltam renovadas: É possível conceber, nos 

nossos dias, uma educação que, para além do discurso, tenha, de fato, o 

homem como centro? 

Ao modo de conclusão 

A centralidade que a educação assume na atualidade precisa ser 

reconfigurada. Porque, enquanto parte de uma concepção ou mesmo de uma 

convicção intencionada para a ação/formação humana, a educação não pode 

ser concebida sem a compreensão dos aspectos que fazem parte da vida dos 

homens, do viver em sociedade, das relações que travam entre si e das 

condições materiais que delineiam e consolidam a realidade social ao mesmo 

tempo em que são determinadas e consolidadas através das ações dos sujeitos 

que dela participam (Freire, 1979; Gramsci, 1987).  

A escola, nesta configuração, tem demasiada importância, tanto pelo 

conhecimento científico, tecnológico e cultural que realiza, quanto pela 

atuação e conscientização político-social que proporciona. Neste sentido, 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    968 

 

Apple (2002: 58) nos lembra que ela também produz novo conhecimento e 

nova cultura e faz surgir novos grupos, e novas classes que disputam por 

melhores espaços no panorama social.   

Para as cidades sábias, então, a educação é um instrumento valioso. Os 

tempos contemporâneos reclamam por uma educação que prioriza, sobretudo, 

o ser humano; quer dizer, uma educação que, mesmo sob a ótica da produção, 

tenha o homem acima de qualquer outro objetivo, de modo que o considera 

como partida e chegada de toda ação educativa, de construção da cultura e da 

sociedade. Entendemos que, nesta perspectiva, uma concepção de educação 

voltada para a humanização passa necessariamente pelo construir das 

consciências críticas, pelo entendimento das questões sociais, pela busca do 

pensar filosófico e questionamento do senso comum, no processo de 

reciprocidade de aprendizagem e ensino através do qual os seres humanos se 

educam.  

O processo de mudança é um desafio que precisa ser aceito por todos os que 

estão envolvidos com a construção de uma sociedade melhor. A escola, neste 

sentido, ao invés de instruir, deve educar para a humanização que é formação 

humana e construção social. Na desesperança ou na descrença, há quem 

afirme que esta é uma proposta impossível. Compreendemos que o 

pragmatismo é uma das características da atualidade, em que a situação 

concreta da vida humana em sociedade parece não permitir o sonho ou não 

admitir a utopia. No entanto, como resposta contrária ao pessimismo que 

parece invadir os tempos de hoje, tomamos de empréstimo a concepção 

dialética da realidade, sem dúvida muito atual, através das palavras de 

Guareschi (1999: 31) quando diz que o utópico “[...] é algo que ainda não 

existiu no espaço [...] mas que poderá existir. E esse futuro também pertence à 

realidade. A realidade não se restringe, pois, ao aqui e agora, mas é também 

tudo o que existirá e, está ainda em germe, em gestação, no presente”. Quanto 

ao sonho, acreditamos que é potencial revelador da capacidade e do espírito 

humanos, assim, ele nos move enquanto move os educadores e todas as 

pessoas que perseveram por um mundo melhor.  
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Resumen  

El presente artículo se centra en el uso del relato digital en dos proyectos, llevados a 

cabos en dos países y contextos diferentes, cuyo denominador común es la 

utilización del relato digital y la explotación de su enorme potencial pedagógico, así 

como su flexibilidad y adaptabilidad a diversas situaciones educativas. El relato 

digital es una muy útil herramienta pedagógica que en los últimos años ha venido 

siendo utilizada con éxito en diferentes contextos educativos, incluidos los de 

enseñanza de lenguas y formación de profesores. El primero de los proyectos se 

llevó a cabo en España, en un curso presencial de inglés para fines específicos, con 

alumnos universitarios con un nivel intermedio-alto de inglés. El éxito de dicho 

proyecto motivó la puesta en marcha de un proyecto similar en un contexto muy 

diferente: un curso online de formación de profesores de español como lengua 

extranjera de escuelas públicas brasileñas de educación secundaria, cuyos 

estudiantes tenían un nivel principiante-alto de español. Puesto que existían 

enormes diferencias entre ambos proyectos (contexto educativo, edad, idioma, 

acceso a la tecnología, nivel lingüístico, competencia digital de los usuarios) la 

adaptación didáctico-pedagógica y cultural realizada, explicada y analizada en este 

artículo, fue clave para garantizar el éxito de los proyectos.  
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Palabras clave  

Relato digital, enseñanza y aprendizaje de idiomas, inglés para fines específicos 

(IFE),  formación de profesores, español como lengua extranjera (ELE), Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación  (TIC), educación superior, educación 

secundaria.   

Abstract 

This paper focuses on the use of digital storytelling in two projects, carried out 

in two different countries and settings, which have in common the use of digital 

storytelling and the exploitation of its great pedagogical power, as well as its 

flexibility and adaptability to various educational settings. Digital storytelling is 

a very useful pedagogic tool which has been successfully used over the past few 

years in different educational settings, including languages teaching and 

teacher training. The first project was carried out in Spain, in a face-to-face 

university course of English for Specific Purposes with students who had an 

upper-intermediate linguistic level. Its success motivated the implementation 

of a similar project in a very different setting: an online teacher-training course 

for teachers of Spanish as a Foreign Languages in Brazilian public schools of 

secondary education whose students had an upper-beginner level of Spanish. 

Given the fact that there were huge differences between both projects 

(educational setting, age, language, access to technology, linguistic level, users’ 

digital literacy), the didactic and cultural adaptation, which will be explained 

and analysed in this paper, was key to the success of the project.  
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Digital storytelling, languages teaching and learning, English for Specific Purposes 

(ESP), teacher training, Spanish as a Foreign Language, Information and 
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Introducción  

El presente artículo se centra en el uso del relato digital en dos proyectos, llevados a 

cabos en dos países y contextos diferentes, cuyo denominador común es la 

utilización del relato digital y la explotación de su enorme potencial pedagógico, así 

como su flexibilidad y adaptabilidad a diversas situaciones educativas. El relato 

digital es una muy útil y poderosa herramienta pedagógica que en los últimos años 

ha venido siendo utilizado con éxito en diferentes contextos educativos, incluidos 

los de enseñanza de lenguas y formación de profesores. Ambos proyectos en 

relación al uso del relato digital fueron llevados a cabo en el marco de un convenio 

de cooperación científica internacional existente entre la Universidad Politécnica de 

Valencia  - UPV (España) y la Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (Brasil). 

Dicho convenio, denominado “Desarrollo de una metodología y contenido 

educativo mediados por la tecnología móvil digital para su aplicación en un 

programa de capacitación a distancia para profesores de español en un contexto 

intercultural Brasil - España” (ref. PHB2011-0011-PC; CAPES/DGU, Edital 022/2011, 

nº 7), aun en vigor, está siendo financiado por El Ministerio de Educación de España 

y por el Ministerio de Educación de Brasil, a través de la agencia CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Los grupos de 

investigación participantes son el grupo de investigación Computer Assisted 

Multimedia Language Learning Environment (CAMILLE), del Departamento de 

Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV), España, que 

dirige la Profa. Dra. Ana Mª Gimeno Sanz; y el Laboratorio de Innovación 

Tecnológica Aplicada a la Educación (LANTEC), de la Facultad de Educación de la 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, dirigido por el Prof. Dr. 

Sérgio Ferreira do Amaral.   

El primero de los proyectos realizados se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería 

del Diseño de la UPV, en un curso presencial de inglés para fines específicos, con 

alumnos universitarios con un nivel intermedio-alto de inglés, estudiantes del grado 

en ingeniería aeroespacial. El éxito de dicho proyecto motivó la puesta en marcha, a 

través del convenio establecido entre los grupos de investigación CAMILLE y 

LANTEC, de un proyecto de características similares pero adaptado a un contexto 

muy diferente: un curso online de formación continua para profesores de español 

como lengua extranjera de escuelas públicas brasileñas de educación secundaria, 

cuyos estudiantes tenían un nivel principiante-alto de español. A pesar de las 

enormes diferencias existentes entre ambos proyectos (contexto educativo, edad, 
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idioma, acceso a la tecnología, nivel lingüístico, competencia digital de los usuarios, 

número de participantes) diversos factores, que se explican y analizan en este 

artículo, propiciaron el éxito de los dos proyectos realizados a ambos lados del 

Atlántico.  

 

Objetivos 

Los objetivos principales fueron la adaptación y puesta en marcha del proyecto de 

creación y uso pedagógico de los relatos digitales para el aprendizaje  de lenguas, 

teniendo en cuenta las características específicas de los diferentes contextos y 

participantes; así como el análisis de los factores que propiciaron el éxito de ambas 

experiencias. Dicha adaptación y puesta en marcha se realizó en el marco de un 

convenio internacional, con el patrocinio de los Ministerios de Educación español y 

brasileño.  

Otro objetivo compartido por ambos proyectos fue el de poder posicionar al 

profesor y estudiantes de lenguas como autores y coautores de sus propios recursos 

educacionales. Así, la experiencia de creación de los relatos digitales posibilitó esta 

autoría, mientras que la circulación de las narrativas por la red generó la posibilidad 

de reutilización libre del recurso creado.  

 

Metodología  

El primero de los proyectos de elaboración de relatos digitales se llevó a cabo con 

64 estudiantes de primer curso del grado en ingeniería aeroespacial que estaban 

cursando la asignatura presencial “Inglés técnico” en la Facultad de ingeniería del 

diseño en la UPV. Dicha asignatura era de 6 créditos ECTS, es decir, de 60 horas, en 

las que se combinaba teoría y práctica, correspondiendo la parte práctica a la 

elaboración de los relatos digitales, a modo de proyecto final. El proyecto se llevó a 

cabo de manera presencial y paso a paso, contando con el apoyo de una gran 

variedad de objetos de aprendizaje (OA) y Materiales educativos digitales (MED), 

mediante el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) PoliformaT, el cual es una 

adaptación de la tecnología Sakai. Los datos relativos a dicho proyecto se 

obtuvieron a través de la observación en el aula, así como mediante dos 

cuestionarios que los participantes rellenaron al iniciar y al finalizar el proyecto. En 

cuanto al segundo proyecto, en éste participaron 60 profesores de español 

brasileños, que estaban realizando un curso de formación continua denominado 
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“Uso de objetos de aprendizaje mediado por las tecnologías digitales”. Dicho curso 

fue ofrecido por el  grupo de investigación LANTEC, de la Facultad de Educación de 

la UNICAMP, Brasil, a profesores de español de tres grandes regiones de Brasil: Sur, 

Sureste y Centro-oeste. El curso ofrecido tuvo una carga horaria de 66 horas lectivas 

en la modalidad de educación a distancia (EaD) y contó con la participación de 

profesionales de los grupos LANTEC (Brasil) y CAMILLE (España). Para poder llevar a 

cabo esta experiencia de elaboración de los relatos digitales en el contexto del 

segundo proyecto, fue necesaria una adaptación de tipo didáctico-pedagógico, y 

cultural, tanto de los MED empleados como del modo en que el proyecto fue 

planteado, la duración del mismo, etc. El curso fue desarrollado en una adaptación 

de Moodle como EVA y contó con una gran variedad de materiales teóricos de 

lecturas, recursos audiovisuales, vídeo-aulas, foros de discusión, chats, etc., donde 

la interculturalidad y el trabajo colaborativo fueron tomados como bases didáctico-

pedagógicas. A lo largo de los casi 8 meses de duración los alumnos, profesores de 

lengua española, trabajaron con diferentes tipos de software y aplicaciones de 

edición web, como Movie Maker, Prezi, Blogs, YouTube y redes sociales mediante 

las cuales se potenció la incorporación de las tecnologías digitales en sus clases de 

español.  

 

1. El relato digital 

Los relatos digitales se basan en la idea de combinar el arte de contar historias con 

una amplia variedad de elementos digitales multimedia, como son imágenes, audio 

y vídeo (Robin, 2012). El producto de la conjunción de dichos elementos es un vídeo 

breve, cuya duración suele ser de entre 4 y 5 minutos, a través del cual gente 

corriente puede compartir, gracias al formato audiovisual, diferentes aspectos de su 

historia vital, o cualquier otro tema de interés, aportando una perspectiva única, 

personal y, por lo general, con una gran carga emocional. En otras palabras, un 

relato digital puede ser entendido como una pequeña película resultante de la 

combinación de una narración y contenido digital, como son imágenes, vídeo y 

sonido, cuyo rasgo distintivo suele ser el componente emocional. La complejidad 

del relato digital varía, habiendo diferentes tipos que van desde los relatos más 

básicos –compuestos por diapositivas acompañadas de música, junto con la voz de 

un narrador- hasta producciones más complejas, con efectos especiales, visuales y 

sonoros, de alta calidad.  

En cuanto al contenido de los relatos, éste puede ser histórico, reflexivo, persuasivo 

y didáctico. Además, como herramienta pedagógica, el relato digital puede utilizarse 
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prácticamente en cualquier área de conocimiento. Por otra parte, a través de su 

creación también se fomentan los siguientes aspectos: la creatividad, tanto en la 

elaboración del contenido como en la elección de recursos y en la forma de 

presentarlos; y el pensamiento crítico, principalmente en la elección del tema y en 

la adopción de un punto de vista, así como en la evaluación y autoevaluación de las 

diferente historias y presentaciones. Asimismo, cabe resaltar la efectividad del 

relato digital en cuanto al fomento del aprendizaje colaborativo, ya que el éxito del 

trabajo de grupo depende del esfuerzo conjunto de los integrantes del mismo. 

Lambert (2002) señala siete elementos que deben sustentar todo relato digital: el 

punto de vista, la pregunta dramática, el contenido emocional, la voz, la banda 

sonora, la economía narrativa y el ritmo de la narración. 

a) El punto de vista tiene que ver con el objetivo que perseguimos al contar nuestra 

historia, a quién la dirigimos, cuál es el mensaje y por qué queremos transmitirlo. 

b) Al principio de la narración, el narrador plantea una pregunta dramática –que se 

puede plantear como pregunta directa o como una afirmación que lleve a los 

receptores a plantearse por sí mismos una pregunta- para crear tensión y captar la 

atención de la audiencia. 

c) El componente emocional hace que la audiencia se identifique con la historia. 

d) La voz del narrador contribuye a que el mensaje llegue a los destinatarios. 

e) La banda sonora puede convertirse en un elemento complementario para la 

transmisión del mensaje, reforzando la intención del mismo. Por ello, hay que ser 

cuidadoso en su elección, para evitar la contradicción; y es necesario moderar su 

volumen y escoger, preferentemente, música instrumental, para así no enturbiar la 

voz del narrador. 

f) La economía narrativa sirve para evitar que la narración contenga demasiada 

información, para así evitar sobrecargar la historia. 

g) El ritmo de la historia se refiere tanto a la narración como a las imágenes, 

elementos que no deben ser ni muy rápidos ni muy lentos, y tiene que ver con 

hacer que la historia sea comprensible pero no aburrida. Para evitar la monotonía 

visual, se pueden incluir efectos de zoom y de planos panorámicos; en cuanto a la 

voz, hay que dar a cada fragmento la entonación, velocidad y articulación 

adecuadas. 

La narración digital es heredera de la forma más antiguas de comunicación y de 

transmisión del conocimiento y de la información: la narración oral; combinada con  

importantes productos de nuestra Sociedad de la Información y del Conocimiento 
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contemporánea, definida como aquella sociedad en la que la información y el 

conocimiento tienen un lugar privilegiado en la sociedad y en la cultura, cuya base 

organizativa sería la circulación sin trabas de la información (Wiener, 1969), siendo 

por tanto sus grandes aliados las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) y los dispositivos electrónicos que nos permiten una gran 

variedad de formas de comunicación, y de acceso y divulgación de la información. El 

uso del relato, de los cuentos, mitos y leyendas ha sido y sigue siendo importante 

para la humanidad no sólo gracias a su papel clave en la transmisión y difusión del 

conocimiento, sino también porque las historias contribuyen a dar forma y sentido a 

nuestras experiencias vitales (Bruner, 1996, 2003; Schank, 1990). Dichas 

experiencias, y las historias creadas para dar sentido a tales experiencias, son 

fundamentales en el aprendizaje (Schank, 1990; Zull, 2002). Además, las historias 

son positivas a nivel de cohesión social y de memoria, pues ayudan a mejorar esta 

última y, además, permiten a los alumnos establecer vínculos con otros estudiantes 

(Schank, 1990). Estas ventajas de las historias las convierten en un modo más 

divertido y fácil de aprender y de retener la información (Schank, 1990; Rex, 

Murnen, Hobbs y McEache, 2002), que facilita la captación del mensaje que cada 

historia pretende transmitir. Asimismo, las historias permiten que las personas 

conecten y comprendan a los demás (Lowenthal, 2008; 2009) al revelar información 

personal y en relación con la experiencia común de diferentes personas (Lowenthal 

and Dunlap, 2010).  

 

2. Características de los proyectos de uso pedagógico del relato digital llevados a 

cabo en Brasil y España 

El primero de los dos proyectos llevados a cabo fue “Digital Storytelling for 

Aerospace Engineering”1. 64 estudiantes de primer curso del grado en ingeniería 

aeroespacial, alumnos de la asignatura presencial de 6 créditos “Inglés técnico” de 

la Facultad de ingeniería del diseño de la UPV, participaron en dicho proyecto, que 

constó de diversas etapas, cada una de las cuales resultó en la producción de 

diferentes materiales. Así, los estudiantes llevaron a cabo una serie de tareas, como 

la realización de una WebQuest introductoria; la elaboración y autocorrección del 

                                                 
1
 Dicho proyecto ha sido descrito en detalle en la tesis doctoral de la Profa. Dra. Ana Sevilla Pavón: 

Desarrollo, implementación y validación de recursos multimedia para la enseñanza y la evaluación del 
nivel B2 de inglés en contextos de educación superior a través del sistema InGenio, publicada en 2013 
por la Editorial de la Universitat Politècnica de València, Valencia, España y dirigida por la Profa. Dra. 
Ana Mª Gimeno Sanz. 
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guión del relato digital; la selección de diferentes recursos de tipo textual y 

audiovisual para la elaboración del vídeo del relato digital; el montaje del vídeo y 

sincronización con la narración oral; el intercambio de comentarios y opiniones a 

través del foro de discusión online; la redacción de un diario de reflexión;  la 

presentación oral del proceso creativo; y la evaluación y autoevaluación de los 

relatos digitales, así como de las presentaciones orales y del proyecto de manera 

global. 

El proyecto resultó en la creación de 17 relatos digitales en los cuales se observó un 

cuidadoso y meticuloso trabajo de los estudiantes, quienes mostraron una gran 

comprensión de los elementos fundamentales del relato digital y de la manera más 

adecuada de combinar dichos elementos para transmitir con éxito la información y 

el mensaje. Asimismo, los alumnos mostraron haber investigado concienzudamente 

los diferentes temas tratados, los cuales abordaron con una perspectiva personal y 

original, siendo dichos temas: los futuros trabajos para estudiantes de ingeniería 

aeroespacial, la aerodinámica, la exploración espacial, las aeronaves híbridas, los 

accidentes causados por fallos técnicos, los accidentes causados por errores 

humanos, las aeronaves sin motor, el salto espacial de Felix Baumgartner y el diseño 

de aeronaves, entre otros. 

Los resultados de este primer proyecto fueron muy satisfactorios para todos los 

participantes, como quedó patente a través de la observación en el aula, los 

intercambios en el foro, y la evaluación final del proyecto realizada por los alumnos, 

así como en las entrevistas realizadas a grupos focales. Los estudiantes se 

mostraron entusiasmados y motivados con el proyecto, dedicándole muchas más 

horas de las propuestas en la planificación inicial. Además, valoraron muy 

positivamente las diferentes etapas del proyecto, así como las destrezas y 

competencias que el mismo les ayudó a practicar y desarrollar, no sólo las de tipo 

lingüístico y de conocimientos del inglés para fines específicos, sino también las 

competencias digitales, de trabajo colaborativo y de pensamiento crítico. 

El segundo proyecto, como ya fue mencionado, se llevó a cabo en un curso de 

modalidad de EaD de formación continua para profesores de español en la Facultad 

de Educación de la UNICAMP, en Brasil. A lo largo del curso, estos profesores fueron 

aprendiendo a utilizar recursos y materiales educativos digitales para incorporar en 

sus clases de lengua española. La propuesta de crear relatos digitales fue 

incorporada como trabajo final del curso. Inicialmente, se les propuso a los 

profesores de español llevar la iniciativa y crear esos relatos digitales en coautoría 

con sus alumnos en la clase de español como lengua extranjera. Sin embargo, frente 

al surgimiento de algunos inconvenientes de infraestructura y de soportes 
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tecnológicos en las escuelas, muchos de los docentes tuvieron que realizar el relato 

digital de forma individual. Se posibilitó esta opción, ya que todos los profesores 

que realizaron el curso trabajan en escuelas públicas brasileñas y es por todos bien 

sabida la difícil realidad que muchos de ellos han de afrontar en lo relativo a 

infraestructura y materiales didácticos. Esta modificación no disminuyó el potencial 

de la propuesta pedagógica, pues a pesar de los pesares la creación de relatos 

digitales resultó novedosa e innovadora para estos docentes, a quienes se capacitó 

para llevar a cabo la propuesta con sus alumnos en diferentes contextos, tanto 

presenciales como virtuales.  

Los resultados de esta experiencia de creación de relatos digitales fueron muy 

positivos. El éxito y la buena acogida del proyecto se pudieron observar desde dos 

recursos principales: 1- El hilo en el foro de discusión en línea, que se abrió 

exclusivamente para que todos los alumnos del curso pudieran compartir sus 

relatos y comentar los trabajos de sus compañeros. 2- El informe final, donde los 

profesores narraron la experiencia de creación de los relatos digitales, ya fuera 

junto a sus alumnos en el aula o individualmente. Se obtuvieron 47 relatos digitales, 

algunos elaborados por los docentes, otros por los alumnos, muchos todavía con 

detalles para mejorar pero que sin duda mostraban importantes avances en las 

narrativas digitales, así como un mejor conocimiento por parte de profesores y 

alumnos de esta nueva estrategia pedagógica para la enseñanza del español.  

 

2. La adaptación llevada a cabo en los proyectos de uso de relato digital en los 

contextos brasileño y español 

El éxito del proyecto llevado a cabo en la UPV motivó la colaboración transatlántica 

entre investigadores de los grupos de investigación LANTEC y CAMILLE, la cual fue 

facilitada por el convenio suscrito entre ambos grupos, cuya vigencia se extiende 

desde enero de 2012 hasta enero de 2014. Para implantar el proyecto de la UPV de 

relatos digitales en el curso de capacitación de profesores de Español como lengua 

extranjera (ELE) en Brasil, fue necesario realizar una adaptación didáctico-

pedagógica y cultural. También hubo que confeccionar y crear una serie de MED, 

teniendo en cuenta las diferencias inherentes al contexto educativo y a los 

participantes del proyecto, entre otros. 

En primer lugar, se redujo el tiempo dedicado el proyecto de 30 horas a 20 horas, lo 

cual también se reflejo en el calendario, pues mientras que el proyecto de la UPV se 

prolongó de enero a  junio, el proyecto de la UNICAMP se realizó entre los meses de 
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mayo y junio. Para poder encajar la propuesta inicial en el tiempo disponible en el 

segundo proyecto, se prescindió de diferentes actividades y tareas, tales como la 

WebQuest, la autocorrección de los guiones de los relatos digitales, la realización de 

presentaciones orales, la evaluación y autoevaluación de los relatos digitales y de 

las presentaciones orales, etc. Asimismo, se dio una mayor relevancia a la 

producción de los propios relatos digitales, siendo dichos relatos el trabajo final del 

curso.  

Por otro lado y, puesto que el segundo proyecto fue online, se elaboraron 

materiales informativos y de consulta complementarios, para así suplir la ausencia 

física de un tutor-facilitador, que sí estuvo muy presente de manera virtual. Con el 

fin de resolver dudas y de recibir comentarios, opiniones, etc., así como para 

fomentar la colaboración entre los profesores participantes, se incentivó la 

participación en el foro del curso, y se abrieron dos entradas o hilos principales en 

relación al proyecto: la primera, para discutir e intercambiar comentarios antes y 

durante la realización del proyecto; y la segunda, para compartir los relatos digitales 

elaborados y opinar y/o recibir opiniones de los compañeros en relación a los 

mismos. 

Otra gran diferencia que se tuvo en cuenta a la hora de llevar el proyecto a Brasil 

fue el idioma, el cual a su vez trajo consideraciones de tipo cultural, y de nivel 

lingüístico, entre otras. Así, si en el primer proyecto el idioma fue el inglés, y el nivel 

de los participantes fue intermedio-alto, esto es, nivel B2 del Marco común europeo 

de referencia para las lenguas (MCERL) (Consejo de Europa, 2002); en el caso del 

segundo proyecto, el nivel de español de los alumnos con que los profesores-

alumnos llevaron a cabo la propuesta era inferior, entre A1+ y A2, esto es, 

principiante y principiante-superior, de acuerdo con el MCERL.  

Además, en el primer caso la profesora trabajó directamente con los alumnos de 

inglés en la universidad, siendo éstos quienes llevaron a cabo el proyecto, siguiendo 

las indicaciones proporcionadas; mientras que en el segundo proyecto no se trabajó 

directamente con los alumnos en las escuelas, sino que se les presentó a sus 

profesores, a través del curso online, la propuesta del relato digital, para que ellos la 

llevasen a cabo con sus alumnos de manera presencial en las diferentes escuelas. 

Ello resultó, en primer lugar, en el hecho de que los profesores fueron los 

mediadores a la hora de obtener información relativa a la realización del proyecto. 

Así, la información sobre el mismo, recabada fundamentalmente a través de los 

cuestionarios y de los comentarios en el foro, llegó a manos de los investigadores 

filtrada por el prisma de los profesores, y fue complementada por el producto final 

del proyecto: los diferentes relatos digitales, a los cuales sí se tuvo acceso de 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    981 

 

manera directa. Otra de las consecuencias de contar con los profesores-alumnos 

como mediadores entre los investigadores y los alumnos de las escuelas secundarias 

fue que dichos profesores-alumnos fueron los encargados de completar la 

adaptación didáctico-pedagógica. Sin ellos, no hubiera sido posible una adaptación 

completa al contexto específico, ya que estos profesores conocían mejor que nadie 

tanto a sus alumnos y su nivel lingüístico, etc., como los recursos con que contaban, 

el acceso tecnológico del entorno y el apoyo proporcionado por la institución, esto 

es, la escuela en que cada profesor trabajaba. 

 

Conclusiones  

La experiencia descrita en el presente artículo planteó una serie de retos, como son 

la contextualización de la estrategia pedagógica del relato digital en las realidades 

de España y Brasil, con el desafío adicional de tratarse de la enseñanza de dos 

idiomas diferentes: el inglés y el español. Todo esto, asociado a perfiles de alumnos 

diferenciados, con niveles educativos y lingüísticos dispares, y en distintas 

modalidades de aprendizaje: por un lado, alumnos universitarios, y por otro, 

profesores de lengua española de escuelas secundarias, en las modalidades de 

aprendizaje presencial y a distancia. En el caso brasileño, se presentaron algunos 

inconvenientes en relación a la infraestructura tecnológica, los cuales fueron 

salvados gracias a la dedicación y esfuerzo de los participantes, y el apoyo 

proporcionado por la tutora del curso. En algunos casos se observaron también 

dificultades en cuanto a la comprensión de la esencia del relato digital, reflejadas en 

el hecho de que algunos de los vídeos fueron creados sin contemplar todos los 

elementos que el relato integra, lo cual pudo deberse a algunas dificultades de 

interpretación que la modalidad de educación a distancia puede acarrear.  

Pese a las dificultades, fue posible llevar a cabo ambos proyectos de manera muy 

satisfactoria para todos los participantes en el proyecto (profesores, profesores-

alumnos, y alumnos), gracias a factores como la adaptación didáctico-pedagógica, 

cultural y de contexto; la motivación y dedicación de los participantes; el apoyo de 

los tutores; la colaboración entre los participantes; y la creatividad. Ello demuestra 

la flexibilidad de la propuesta, y su adaptabilidad a muy diversas situaciones y 

contextos de aprendizaje. Al mismo tiempo, es una muestra del modo en que un 

buen uso de las TIC facilita el que se logren ciertos objetivos lingüístico-pedagógicos 

y hasta tecnológicos que no habría sido posible alcanzar de otro modo. En futuras 

investigaciones se estudiará más a fondo cada uno de los factores señalados, 

poniendo énfasis en los relatos digitales que fueron creados y en el lugar del alumno 
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y/o profesor de una lengua como autor y co-creador de un material educativo 

digital, promoviendo su libre circulación en la actual Sociedad de la Información y el 

Conocimiento.   
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Resumo 
Neste artigo apresentamos uma reflexão de base teórica sobre o campo da 
aprendizagem assistida por computador, iniciando com o entrelaçamento dos eixos 
educação, inovação e tecnologia, perpassando pela discussão do contexto brasileiro no 
que se refere à proposição das políticas públicas empreendidas neste âmbito e 
delimitamos um recorte conceitual na aprendizagem assistida por computador (AAC). 
Discutimos desafios enfrentados pela educação frente ao avanço das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e o cenário da AAC, com seus fundamentos e 
principais características. Ao final, ponderamos sobre as possibilidades de contribuição 
do campo da AAC para o contexto das transformações emergentes na educação. 
Palavras-chave: Aprendizagem assistida por computador, educação, inovação, 
tecnologia de informação e comunicação, políticas públicas. 
Abstract 
This article presents a theoretical reflection about the field of computer-assisted 
learning, starting with the intertwining of axes of education, innovation and 
technology, passing by the discussion of the Brazilian context with regard to the 
proposition of public policies undertaken in this context and delimit one conceptual 
framework in computer-assisted learning (CAL). Were discussed challenges faced by 
education against the advancement of information and communication technologies 
(ICT) and the present scenario of AAC, with its foundations and main characteristics. In 
the end, ponder the possibilities of contribution in the field of CAL to the context of 
the emerging transformations in education. 
 Keywords: Computer assisted learning, education, innovation, information and 
communication technology, public policy. 
 
Introdução 

Nos últimos anos as transformações advindas do impacto da expressiva presença 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na sociedade, se apresentam como 
um dos grandes desafios que enfrentamos no século 21, pois perpassa por vários 
campos, quer seja nas questões com relação ao saber ou, quer seja às relativas à 
educação e formação, dentre outros aspectos, como nos apresenta Lévy (1999, 1996, 
1993). Podemos sinalizar que a presença das TIC na educação proporciona uma 
contribuição ao dinamismo necessário às atividades educativas no espaço escolar. No 
entanto, esse panorama apresenta contradições, por exemplo, do ponto de vista das 
políticas educacionais, como aponta Zuin (2010, p. 963) “... o uso das chamadas novas 
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tecnologias de informação e comunicação (TIC) pode enveredar tanto para o 
recrudescimento do poder e controle social, quanto para o reforço de práticas 
democráticas”.  

No entanto, para alcançarmos um desenvolvimento que reflita em melhores 
condições sociais e educacionais, precisamos investir mais, notadamente, no que se 
refere à educação. Gadotti (2009)  preconiza que o crescimento pode estancar sem a 
melhoria na educação e, que a qualidade na educação é condição da eficiência 
econômica dos países. Neste sentido, Demo (2010, p. 21) defende o que denominou 
como educação científica, para se buscar um impacto estrutural na educação, 
salientando a necessidade de se “...aprender a estudar e pesquisar, buscando 
impregnar a vida das pessoas com procedimentos científicos e tecnológicos...”.  

Nossa preocupação concentra-se sobre as necessidades encontradas para a 
efetividade de apropriação das TIC pela educação, do ponto de vista de agregar 
elementos educacionais e instrucionais para a educação formal em ambientes virtuais 
de aprendizagem assistida por computador (AAC). Entendemos que a presença das TIC 
no mundo da educação, apresenta-nos desafios sob aspectos de diversificada 
natureza, desde o desenvolvimento de ambientes de ensino e aprendizagem para esta 
nova cultura, a dificuldade do professor em fazer uso das TIC para fins educativos, a 
carência de infraestrutura  e de conexão em rede nas escolas, dentre outras 
limitações. 

Portanto, no sentido de contribuir com o debate, apresentamos uma reflexão 
sobre o entrelaçamento dos campos educação, inovação e tecnologia, perpassando 
pela discussão do contexto brasileiro no que se refere à proposição das políticas 
públicas empreendidas durante a Conferência Nacional de Educação (CONAE) e 
compreendidas no Plano Nacional de Educação (PNE). Focalizamos o cenário da AAC, 
seus fundamentos e principais características, ampliando o debate sobre as 
possibilidades de contribuição do campo da AAC para as transformações emergentes 
na educação. 
Objetivos 

Apresentar uma reflexão sobre os desafios enfrentados pela educação frente 
ao avanço das TIC, bem como discutir a educação em ambiente virtual de AAC. 

 
  

 
Metodologia 
 Apresenta-se o debate mediante a discussão do entrelaçamento educação, inovação 
e tecnologia, com base nas proposições encontradas nos documentos da Conferência 
Nacional de Educação 2010 (CONAE/2010) e compreendidas no Plano Nacional de 
Educação (PNE) decênio 2011-2020. Em seguida, estabelece-se uma construção teórica 
de cenário da educação em ambiente virtual de AAC, com enfoque na AAC, 
problematizando suas principais características e sua proposição como uma das 
possibilidades para as mudanças no atual quadro da educação. 

1. Educação, Inovação e Tecnologia  
Investimentos no campo das pesquisas em educação que problematize a 

apropriação das novas tecnologias pela educação, se fazem necessários em um país 
com as dimensões e diversidade como o Brasil, especialmente num momento de 
desenvolvimento econômico tão substancial como o que estamos vivendo atualmente.  
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A inovação, tendo a educação como fundamento, é o principal motor do processo 
de desenvolvimento do País, como apregoado na 4ª. Conferência Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável – CNCTI (2010). Nesta 
conferência, a discussão enfocou temas definidos como relevantes na agenda de 
desenvolvimento com inovação, quais sejam: desenvolvimento sustentável; o papel da 
inovação na agenda empresarial; ciência básica e a produção de conhecimento; 
educação de qualidade desde a primeira infância, o papel da C,T & I na redução das 
desigualdades sociais e na inclusão social; e o Brasil na nova geografia da ciência e da 
inovação global. Definiu-se uma agenda de longo prazo que incluiu, dentre outros 
compromissos, a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis e, ao tratar 
disso, pontuou-se a necessidade de uma ‘revolução’ na educação em todos os níveis. 
Esse panorama incita-nos a olharmos para a escola e refletirmos sobre a necessidade 
de investimentos em educação com inovação, considerando o dinamismo da 
sociedade na qual vivemos.  
Diante do exposto, parece-nos oportuno entender os desafios emergentes no 
panorama político-social-econômico que vivencia nosso País e do impacto de 
investimentos em educação, inovação e tecnologia. Nesse contexto, atualmente as 
discussões da Conferência Nacional de Educação - CONAE (2010) e a posterior 
aprovação do Plano Nacional de Educação - PNE - para o decênio 2011-2020, tem 
como um de seus pontos de pauta a relação educação e tecnologia, apontando pela 
apropriação crítica da tecnologia pela educação, como discutiremos mais adiante. 
Dessa feita, em seu estudo sobre fatores de crescimento e sua relação com políticas de 
desenvolvimento e de TIC aplicada na educação, Kozma (2005) aponta a existência de 
uma estreita  relação entre equidade e qualidade de vida em um país com o foco em 
priorizar investimentos em educação com inovação, sugerindo uma reforma 
educacional que passe por esse viés. Sua pesquisa baseou-se em um estudo de caso 
envolvendo três países: Singapura, Finlândia e Egito. Analisemos as relações que o 
autor estabelece a partir do Quadro 1, como segue: 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    986 

 

Quadro 1 - Exemplo de relações entre fatores de crescimento e tipos de desenvolvimento - 
Fonte: Kozma (2005, p. 46), adaptado pela autora 

 
 
 

 
                                                    Marco de Desenvolvimento 
 

 
Fatores de 
Crescimento 
 

 
Tipos de Desenvolvimento 
 

Econômico 
 

Social Educacional 
 

TIC 
Educacionais 

 
Aprofundament
o do Capital 
Físico 
 

Tem como 
objetivo o 
turismo, a 
indústria leve, o 
entretenimento e 
a agricultura. 
Amplia a 
infraestrutura das 
TIC e apoia o 
aprofundamento 
do capital 
privado. 

Tem como 
objetivo as 
zonas rurais; 
constrói centros 
de tecnologia 
comunitária; 
apoia a 
aquisição 
privada de TIC; 
facilita as lan-
houses (o acesso 
a Internet) 
 

Constrói e 
moderniza 
centros 
escolares, 
particularmente 
em áreas rurais e 
centros 
comunitários de 
tecnologia em 
áreas rurais. 
 

Investe muito 
em 
equipamento 
de  TIC na 
escola e redes 
mas 
principalmente 
no ensino 
médio e em 
áreas rurais. 

 
Melhora do 
Capital Humano 
 

Promove um 
upgrade do 
trabalho; 
desenvolve o uso 
da tecnologia, a 
aplicação e as 
destrezas de 
produção. 
 

Fortalece a 
educação e os 
serviços sociais, 
particularmente 
a transição de 
emprego e o 
desenvolviment
o comunitário 
nas áreas rurais.  
 

Foca o currículo 
e a pedagogia na 
compreensão e n 
a resolução de 
problemas reais 
e a criatividade, 
inclui destrezas 
de tecnologia, 
melhora o 
conteúdo 
pedagógico e o 
conhecimento 
tecnológico do 
professor. 
 

Desenvolve as 
destrezas do 
estudante no 
uso das TIC 
para resolver 
problemas do 
mundo real e 
desenvolve a 
habilidade do 
professor para 
integrar as TIC 
no currículo.  
 

 

Criação de 
Conhecimento e 
Inovação 
Tecnológica 

 

Fortalece as leis 
de propriedade 
intelectual. Apoia 
a invenção de 
novos produtos e 
serviços em 
agrupações 
(targeted 
clusters); 
pesquisa em 
agricultura. 

Amplia o 
conhecimento e 
a informação 
das melhores 
práticas na 
educação, 
alfabetização de 
pessoas adultas 
e práticas 
agrícolas 
modernas. 

 

Aumenta o 
conhecimento 
pedagógico e as 
melhores 
práticas de 
ensino pra a 
compreensão e a 
resolução de 
problemas, e 
também em 
relação ao uso 
da tecnologia. 

 

Recopila as 
melhores 
práticas em 
relação à 
aplicação das 
TIC para a 
compreensão, 
resolução de 
problemas 
complexos, e a 
produção de 
produtos 
criativos. 
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Podemos ponderar que a decisão de investimentos no campo da educação com 
apropriação da tecnologia, deve estar pautada em políticas públicas de 
desenvolvimento econômico com vistas a promover a redução da pobreza e uma 
educação de qualidade, dentre outros objetivos primordiais. 
No entanto, se de um lado precisamos promover política pública para uma reforma 
educativa pautada em desenvolvimento com inovação, por outro  encontramos na 
própria escola certa resistência frente ao desafio de introduzir a tecnologia no 
ambiente escolar, principalmente na didática em sala de aula.   
Afirma Demo (2009a, p. 96) que “o terreno está marcado pela resistência ou 
ausência... a pedagogia ainda não percebeu o desafio ou é induzida a não percebê-lo”. 
No quesito ‘didática’ em sala de aula, sabemos que o instrucionismo permeia a 
abordagem do conteúdo quando a pauta é o ensino com uso do  computador nas  
escolas.  Por isso, o autor indica  a  necessidade  de  uma ‘revisão radical’ pela 
pedagogia e instituições de ensino. Além dessa proposição, podemos considerar que 
outra necessidade que se apresenta é a superação da postura pautada no 
‘tecnocentrismo’, ou seja, no engano de considerar a tecnologia acima da pedagogia, 
nos esquecendo de que “sua incorporação ao sistema educativo não é um problema 
tecnológico, mas sim de caráter cultural, social e formativo” como pondera Cabero 
Almenara (2006, p. 4). Para tanto, devemos ser reflexivos e fundamentalmente 
questionarmos como e com que finalidade estamos utilizando as tecnologias no 
processo de aprendizagem.  
No Brasil, o interesse pelo uso do computador na educação, se iniciou depois dos anos 
70 e foram aplicados ao ensino de física e química  em  algumas universidades. No 
entanto, desde então tem sido um ponto nevrálgico quando a questão é sua inclusão 
no sistema de ensino norteada por políticas públicas, quer seja pela necessidade de 
formação do professor para essa nova realidade ou quer seja pelo cuidado em 
assegurar essa inclusão com vistas à qualidade do ensino, e não meramente uma 
política ‘novidadeira’. Neste contexto, afirma-nos Barbosa (2012, p. 21) que “... vários 
programas e ações governamentais fomentam o uso das TIC na educação e 
demonstram o empenho de se investirem recursos com esse destino.” 

Concomitantemente, identificamos nos relatos da CONAE (CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010) e da ANPED (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2011) uma preocupação com os rumos 
propostos pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-202047, com relação à 
utilização pedagógica das TIC, indicando a configuração de um novo ambiente em rede 
que precisa ser compreendido e debatido em todas as esferas de ensino.  

No documento-relatório da CONAE (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
2010, p. 81), dentre as preocupações dessa relação educação e tecnologia enfatizou-se 
a relevância de se assegurar “... o desenvolvimento de competências e habilidades 
para o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na formação inicial e 
continuada dos/das profissionais da educação, na perspectiva de transformação da 
prática pedagógica e da ampliação do capital cultural dos (as) professores(as) e 
estudantes.”   
No intuito de contribuir para o debate a ANPED apresentou indicativos de 
modificações para o PNE, compilados no Quadro 2 com um recorte específico no 

                                                 
47

 Regimentado pelo projeto de lei nº 8.035/2010 estabelece diretrizes para educação no decênio 2011-

2020 
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quesito que analisamos como latente na reflexão educação e tecnologia no contexto 
do PNE 2011-2020. 

Quadro 2 - Propostas de emendas da ANPED ao PL nº 8.035/ 2010 - Fonte: Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (2010, p. 34 - 37), adaptado pela autora 

Metas/Estratégias – PNE Justificativa/Comentários 
Proposição 
ANPED 

2.11 e 3.11) Universalizar 
o acesso à rede mundial 
de computadores em 
banda larga de alta 
velocidade e aumentar a 
relação 
computadores/estudante 
nas escolas da rede 
pública de educação 
básica, promovendo a 
utilização pedagógica das 
tecnologias da 
informação e da 
comunicação nas escolas 
da rede pública de 
ensino médio 

A realidade de expansão 
do acesso de crianças, 
adolescentes, jovens, 
adultos e idosos às 
tecnologias 
disponibilizadas pela 
rede mundial de 
computadores em banda 
larga de alta velocidade, 
indicam a configuração 
de um novo ambiente de 
aprendizagem em rede, 
que precisa ser 
compreendido e 
potencializado em todos 
os níveis, etapas e 
modalidades de ensino. 

Emenda 
Modificativa 
Estratégia  
3.11) 
Universalizar o 
acesso à rede 
mundial de 
computadores 
em banda 
larga de alta 
velocidade e 
aumentar a 
relação 
computadores 
/estudante nas 
escolas da 
rede pública 
de educação 
básica, 
promovendo a 
utilização 
pedagógica 
das 
tecnologias da 
informação e 
da 
comunicação 
nas escolas da 
rede pública 
de ensino 
médio como 
mais um 
ambiente de 
aprendizagem. 

 
Parece-nos que o debate proposto por estes espaços representativos deixa 
transparecer uma preocupação que recai sobre a necessidade da apropriação da 
tecnologia pela educação para além do tecnicismo, com a clareza de que a inserção da 
tecnologia por si só não garante inovação ou qualidade no ensino. Portanto, se faz 
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importante garantir investimentos na utilização pedagógica das TIC, potencializando a 
prática pedagógica com formação de professores para a construção do projeto 
pedagógico com especificidades que caracterizam a educação em ambiente virtual de 
aprendizagem, pautada num enfoque de educação crítica e um aprendizado efetivo. “É 
a educação que não só fundamenta como, também, ressignifica o emprego das TIC em 
suas práticas”, revelaram os resultados das discussões durante o CONAE 
(CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 85). Diante do exposto, 
ponderamos que se apresenta como relevante a busca de um caminho de equilíbrio ao 
tratarmos sobre a educação e sua relação com as TIC, numa visão de educação crítica e 
emancipatória, tendo o professor como autor com autonomia frente à elaboração de 
proposta pedagógica que considere as especificidades educativas desse novo 
ambiente, como defende Demo (2009, 2008).  

Outrossim, na perspectiva de ampliar o debate sobre a interconexão educação 
e TIC, expomos algumas especificidades da educação em ambiente virtual de AAC que 
se propõe a fazer uma reflexão da relação estabelecida pela pedagogia com as TIC no 
contexto do sistema educativo. 

2. Sobre Educação em Ambiente Virtual de AAC 

Embora não exista apenas uma única definição do que seria educação em ambiente 
virtual de aprendizagem, buscamos no campo da tecnologia educacional uma 
aproximação com o significado do e-learning, postulando como  Adell et al. (2010, p. 
245) que “...é o uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação como 
suporte e apoio em processos de ensino-aprendizagem, tanto na formação à distância 
quanto na presencial e em suas diversas combinações (blended learnning), tanto na 
educação formal quanto na informal, na formação aberta ou na corporativa ou ainda 
no local de trabalho.” Além disso, explicitam ainda os autores (2010, p. 266) que e-
learning é entendido, em geral, como “... a aquisição de conhecimentos e habilidades 
pela utilização das TIC, como os computadores, normalmente interconectados em 
redes como a internet, por meio dos quais se distribuem materiais de aprendizagem e 
se realizam atividades didáticas – individuais ou em grupo -, a função tutorial e a 
avaliação das aprendizagens”.   
Mediante essa delimitação, apresentamos o campo da educação em ambiente virtual 
de aprendizagem que encontramos como cerne deste artigo, ou seja, da aprendizagem 
assistida por computador e suas principais especificidades.  

No contexto da integração das TIC no campo educativo, encontramos a AAC, 
também em inglês conhecida como computer-assisted learning (CAL) ou computer-
assisted instruction (CAI). Segundo Rocha (2011), a AAC é um campo multidisciplinar, 
que tem como principal linha de investigação a utilização do computador para fins 
educativos. Cabe destacar que ao referendarmos a palavra ‘computador’ também se 
poderá aplicá-la, no contexto da pesquisa, aos novos dispositivos móveis que estão 
surgindo, como, por exemplo, tablets ou smartphones de maneira geral, pois segundo 
ainda o autor estes novos dispositivos são capazes de assumir funcionalidades 
similares a dos computadores de mesa ou portáteis convencionais, especialmente 
àquelas relacionadas com a internet. Quando tratamos das TIC, não nos referimos 
unicamente a internet, mas aos diversos modos de sua utilização. 
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A aprendizagem assistida por computador tem se apresentado como um paradigma de 
forte influência no atual estado de novas tecnologias aplicadas a educação. Em 
meados dos anos 80, as pesquisas educacionais apontavam que essa modalidade ou 
recurso era utilizada para o desenvolvimento individual do aluno no processo de 
aprendizagem. Porém, à medida que as pesquisas foram avançando, se apontaram 
como benefícios a necessidade do trabalho em grupo e a organização da produção dos 
alunos de forma colaborativa, ampliando o enfoque da aprendizagem assistida por 
computador.  
 
Para ampliar o debate apresentamos uma relevante característica deste entorno 
educativo, a da aprendizagem colaborativa em ambiente virtual de AAC. 

2.1 A Aprendizagem Colaborativa em Ambiente Virtual de AAC  

Para tratarmos sobre essa característica marcante na AAC, utilizamos os aportes de 
Onrubia et al. (2010), Vinagre Laranjeira (2010) e Carrió Pastor (2006) que abordam a 
aprendizagem colaborativa como uma aprendizagem originada do uso das TIC, 
servindo de apoio aos trabalhos e aprendizagem em grupo, tendo sido categorizada 
como aprendizagem colaborativa assistida por computador ou aprendizagem 
colaborativa apoiada por computador, comumente conhecida em inglês como 
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). 
Baeza et al. (1999) apud Carrió Pastor (2006, p. 3) definem a aprendizagem 
colaborativa assistida por computador como “... uma estratégia de ensino-
aprendizagem na qual atuam duas ou mais pessoas para construir a aprendizagem, 
através de discussão, reflexão e tomada de decisão, processo no qual os recursos 
informáticos atuam como mediadores”. 
Aspectos postulados por Calzadilla (2001) apud Vinagre Laranjeira (2010), indicam que 
as TIC apoiam a colaboração na aprendizagem em entorno da AAC, considerando 
sucintamente que: 

 estimulam a comunicação interpessoal, possibilitada pelo intercâmbio de 
informação entre as pessoas envolvidas; 

 facilitam o trabalho colaborativo, visto a possibilidade de compartilhar 
informações, participar de fóruns de discussão entre outros; 

 possibilitam o acompanhamento das atividades e ações desenvolvidas pelos 
integrantes no ambiente, visto a facilidade em obter informes da 
movimentação dos integrantes; 

 permitem a avaliação e o acompanhamento dos envolvidos nas atividades, 
sem necessidade de ser presencial; 

 difundem as experiências e pesquisas de outros grupos, compartilhando 
conhecimentos similares e fontes bibliográficas, mesmo estando em lugares 
diferentes; 
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 contribuem para flexibilidade cognitiva, criando a oportunidade para que o 
aluno possa buscar seu próprio conhecimento, independente de seu grau de 
aprendizagem. 

Do ponto de vista pedagógico Onrubia et al. (2010), apontam-nos na discussão sobre 
aprendizagem colaborativa assistida por computador, se apresentam algumas 
perspectivas, sendo uma delas a perspectiva sociocultural derivada dos trabalhos de 
Vygotsky. Nessa perspectiva a aprendizagem colaborativa pode ser conceituada como 
um processo de interação social no qual se compartilham, se negocia e se constroem 
significados conjuntamente para solucionar um problema, criar ou produzir algo. Neste 
sentido, nos apoiamos na concepção de aprendizagem da teoria sociocultural de 
Vygotsky, que enfatiza a interação social como um fator de promoção da inteligência  
humana e, tal interação se dá na relação do ser humano com o ambiente, a sociedade 
e a cultura que o envolve. Nossa contribuição concentra-se em orientar a ação 
pedagógica em ambientes virtuais de AAC que fortaleçam a interação, o trabalho 
colaborativo e otimizem os resultados da aprendizagem dos alunos.       
Outros dois aspectos que abordamos na AAC referem-se à competência comunicativa 
e  à avaliação em ambiente virtual de AAC.  

2.2  A Competência Comunicativa em Ambiente Virtual de AAC 

A conexão através da rede digital nos coloca o computador como uma ferramenta 
importante que facilita a comunicação entre as pessoas em todo o mundo, como 
também permite o acesso a uma grande quantidade e variedade de informação e 
dados disponíveis na internet. Illera e Roig (2010, p. 329) ponderam que a 
complexidade deste cenário aumenta se “... acrescentarmos a necessidade de se 
repensar essa comunicação a partir de uma perspectiva educacional”.  
Diante disso, encontramos o termo competência comunicativa que está relacionado 
com a capacidade de comunicação em um contexto da tecnologia educativa. 
Entendemos que a competência se refere não somente ao acesso a toda informação 
disponível, mas também ao uso social que se efetua ao apropriar-se da referida 
informação e a inter-relação crítica na AAC.   
Na literatura sobre AAC encontramos o termo comunicação mediada por computador 
(CMC), em inglês, computer-mediated communication, referindo-se ao conjunto de 
situações comunicacionais entre dois indivíduos apoiadas por aplicativos informáticos 
(como e-mails, blogs, dentre outros). A proposição de Rio (2006, p. 38) nos aponta, 
inicialmente, um entendimento sobre CMC como um processo comunicativo que não 
se diferencia dos demais, segundo ele “ ...em princípio a CMC não deve apresentar 
nenhum elemento diferenciador com os demais processos comunicativos, se 
exceptuarmos que o contato através do canal (de comunicação) vem articulado por 
elementos que possuem sua base física nas tecnologias”.  
No entanto, argumenta Pea (1996) apud Illera e Roig (2010) que encontramos algumas 
diferenças entre a CMC e a comunicação tradicional, por se tratar de um campo 
complexo. Nos ambientes de AAC a comunicação apresenta algumas características 
que a difere das demais, sendo que um dos aspectos que mais nos chama a atenção a 
diversidade de sistemas simbólicos que cercam o ato comunicacional (como  
 
fotografias, animações, gráficos, textos e áudios). Partindo desta perspectiva, as 
comunicações que utilizam essa diversidade estão abertas a uma série de 
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interpretações no modo como expressam esta representação de e para a realidade. 
Contudo, os autores expõem que a CMC através da rede abre um leque de 
possibilidades no quesito interação com o usuário, sinalizando para a CMC 
colaborativa.  
A comunicação mediada por computador, utilizando uma abordagem inspirada em 
Freire é analisada aqui a partir do conceito de comunicação dialógica e comunicação 
colaborativa. Entendemos nesse aspecto que o ato comunicativo e as trocas 
comunicacionais não se apresentam como imposição de um para o outro, mas se 
apresentam como uma maneira de interação entre os envolvidos no processo de 
aprendizagem. Freire (1980, p. 65) reforça a importância da comunicação e sua relação 
com o conhecimento ao ponderar que: “... o mundo social e humano, não existiria 
como tal se não fosse um mundo de comunicabilidade fora da qual é impossível dar-se 
o conhecimento humano”.  
Ainda mais, o autor nos afirma que a relação comunicativa é valorizada como 
necessária para o ato de conhecer empreendido pelo sujeito envolvido no processo de 
aprendizagem não apenas de conteúdos, mas da vida. 
A postura que adotamos com relação a competência comunicativa em ambiente 
virtual de AAC está pautada na abordagem sociocultural que define a linguagem como 
instrumento de mediação entre as pessoas, na interação social e cultural, num 
ambiente de colaboração gerando significados compartilhados no processo de 
aprendizagem. 
Desta maneira, entendemos também o enfoque dialógico numa perspectiva de Freire 
(1980), pela qual considera-se que o ato comunicativo é acima de tudo diálogo com 
criticidade na interação entre as pessoas, não imposição de um para o outro, mas uma 
forma de interação entre pares. Tais aspectos propostos devem permear as práticas 
comunicativas em AAC sob influência dos conceitos de dialogicidade, cultura e 
comunicação encontrados nos trabalhos de Freire (1980, 1996, 2000, 2005), Freire e 
Guimarães (2003) e Freire A. (2001, 2004), dentre outros. 
A aquisição do conhecimento através da comunicação é defendida por Freire (1980), 
como um caminho que perpassa pelo individual e se constrói na mediação com outros 
sujeitos e que isto é possível graças ao diálogo que é comunicativo. Estabelece este 
autor (1980, p.66) que a comunicação através do diálogo se dá por meio de signos 
linguísticos, portanto “...o mundo humano é, desta forma, um mundo de 
comunicação”.  Partindo daí, a comunicação dialógica pressupõe uma postura de 
abertura do sujeito comunicante para o estabelecimento de uma relação bidirecional, 
na qual ambos os sujeitos se propõem a aprender e ensinar, não se caracteriza como 
imposição de um para o outro, mas de libertação de vozes que consideram a cultura e 
o lugar de quem se expressa, implicando também reciprocidade. Essa reciprocidade 
podemos constatar na interação entre os sujeitos, na qual compartilham sentidos e 
significados na busca pela internalização do conhecimento no processo de 
aprendizagem.  
Outro aspecto que consideramos nesse cenário centra-se na avaliação em ambiente 
virtual de AAC. 

2.3  A Avaliação em Ambiente Virtual de AAC 

Quando pensamos em avaliação, consideramos que existem diversos enfoques e 
modelos. Conforme aponta-nos Filatro (2008), cada contexto sucita um processo de 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    993 

 

avaliação que leva em consideração sua especificidade, portanto, para cada ambiente 
encontraremos sua relativa abordagem de avaliação. Assim, também consideramos 
que um dos fatores determinantes na definição da estratégia e linha de avaliação está 
intimamente interligado com a abordagem pedagógica que compõe o trabalho 
educativo na AAC, com critérios claros e objetivos com relação a sua natureza e 
finalidade compartilhados com os alunos. Segundo Filatro (2008, p. 131), a 
aprendizagem “... tem melhor resultado quando acontece de forma integrada, 
processual e multidimensional”.  
Partimos do conceito que considera o processo de aprendizagem com um conjunto de 
atividades desenvolvido pelos alunos e destinado a aquisição de conhecimentos 
teóricos e práticos relacionado ao objeto de estudo. Para nosso trabalho centraremos 
nessa perspectiva de avaliação apresentada como um processo contínuo e 
progressivo, considerando que em se tratando de um ambiente colaborativo, a 
interação entre alunos e professores deve ser fator de relevância numa perspectiva 
sociocultural que estabelece a interação do sujeito com o meio como predominante 
para a aquisição do conhecimento.  
Como argumenta Rocha (2011, 2008), a avaliação progressiva não se opõe aos critérios 
da avaliação tradicional, mas é uma visão diferente quanto à finalidade e 
funcionamento de um processo de avaliação em um ambiente de aprendizagem 
assistida por computador, considerando a avaliação realizada num contexto de 
ambiente assistido pelas TIC, através de um sistema informático. A função principal de 
um sistema de avaliação progressiva nesse contexto é determinar e controlar o 
progresso do processo de aprendizagem, desde a avaliação contínua da aprendizagem. 
Quando os resultados são satisfatórios, o sistema considera completo o ensino do 
objeto avaliado e passa para o ensino do seguinte objeto. 
A perspectiva de avaliação que postulamos está pautada na abordagem 
socioconstrutivista, que tem como ponto de partida o conhecimento que o aluno já 
apresenta, para um estágio de aquisição de conhecimento que ele ainda não adquiriu, 
considerando o princípio da zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky       
(1987; 2007). 
O universo da avaliação em AAC apresenta-se complexo e vasto, como apontam Levy e 
Stockwell (2006); Chapelle e Douglas (2006); Gimeno Sanz et al. (2010), dentre outros. 
No entanto, os autores afirmam a necessidade em deixar evidente ao aluno quais as 
bases e os critérios nas quais se dará sua avaliação, tanto do ponto de vista do 
processo quanto do produto, para que se possa atingir resultados práticos e de 
aplicação de conceitos. 
 
 
Conclusão: 
Corroboramos com Vinagre Laranjeira (2010) que a AAC se apresenta como um 
paradigma educativo emergente e com potencial para a transformação do sistema 
educativo, já posto em prática desde quando se começou a pensar que o computador 
seria uma ferramenta muito mais criativa, do que somente usado para exercícios de 
repetição sem interação entre professor-aluno. Levy e Stockwell (2006) analisando 
estudos em AAC destacam, para além da utilização como ferramenta facilitadora de 
comunicação e transmissão e processamento da informação, seu papel como 
instrumento facilitador na interação social e na construção colaborativa de 
conhecimentos.  
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Além disso, reforçamos a necessidade de ampliar investimentos na formação de 
professores, no desenvolvimento de ferramentas de autoria e na promoção de uma 
educação que se aproprie das novas tecnologias a serviço de uma educação de 
qualidade. Iniciativas de pesquisa que apontem para o desenvolvimento de 
metodologias e monitoramento do ato educativo em ambiente virtual de AAC carecem 
de apoio contínuo, portanto parece-nos  oportuno a discussão de uma política de 
internacionalização em nossas universidades que oportunize o intercâmbio de 
experiências e ampliem o campo de expertise de nossos grupos de pesquisa.  

O intercâmbio entre saberes profissionais de diferentes áreas, quer seja de 
desenvolvimento de metodologia, de conteúdos e materiais didáticos, de ferramentas 
tecnológicas ou de ensino e pesquisa, se mostra   salutar para ampliar as possibilidades 
teóricas e práticas no campo de estudo através da interação entre os saberes e sua 
convergência. 
Considerando o exposto, ponderamos que a convergência dos campos da educação, 
tecnologia e aprendizagem assistida por computador, apresenta ainda muitos desafios, 
dentre eles podemos destacar a questão da metodologia do trabalho pedagógico com 
vistas a apresentar resultados que corroborem com uma apropriação crítica da 
tecnologia pela educação, contribuindo para sujeitos apoderados de sua autonomia e 
para a construção de uma sociedade mais justa e ética. Que se reflita, também, numa 
educação mais crítica e de qualidade no Brasil. 
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RESUMO 
O ato de pedalar, técnica de movimento inserida no cotidiano de muitas pessoas, é uma 
atividade natural que pode ser incorporada como hábito de saúde e, até mesmo do lazer. Esta 
perspectiva faz com que a bicicleta esteja inserida em diversos contextos culturais. Assim, a 
fim de ampliar a perspectiva da vivência em ambiente social e natural, o objetivo aqui é 
debater e refletir sobre a relação do corpo do cicloturista com o ambiente. Levando em conta 
não apenas as práticas sistematizadas oferecidas por academias ou clubes, e sob a perspectiva 
de que é essencial para a população dos centros urbanos, desenvolver e manter hábitos 
saudáveis durante seu tempo livre. Esta proposta, não é visualizar unicamente o cicloturismo 
como atividade física relevante para a saúde, visa proporcionar contribuições que provoquem 
novas reflexões sobre o “corpo que pedala” no contexto da Motricidade Humana a partir de 
uma perspectiva socioantropológica. O objeto de estudo será investigado à luz dos estudos da 
antropologia do corpo e sociologia do lazer, compreendendo a prática corporal “viajar de 
bicicleta” como produção de cultura. Além do desafio e da motivação em percorrer grandes 
distâncias em cima de uma bicicleta, uma característica que chama a atenção nestes 
praticantes, se deve na maioria das vezes, optarem por realizar a viagem em grupo, em vez de 
se viajar sozinho. Será que viajar de bicicleta, em grupo, influencia o cicloturista na relação 
com o seu próprio corpo e o ambiente?  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Bicicleta, Cicloturismo, Corpo, Cultura, Ambiente, Lazer. 
 
ABSTRACT 
Pedaling, movement technique inserted into the daily lives of many people is a natural activity 
that can be incorporated as a health habit and even leisure. This perspective makes the bike is 
set in different cultural contexts. Thus, in order to broaden the perspective of experience in 
social and natural environment, the goal here is to discuss and reflect on the relationship of 
the body with the environment ciclotourist. Taking into account not only the systematic 
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practices offered by academies or clubs, and the perspective that is essential for the 
population of urban centers, develop and maintain healthy habits during their free time. This 
proposal is not only the view cycling as physical activity relevant to health, aims to provide 
contributions that provoke new thinking about the "body pedal" in the context of Human 
Kinetics from a social anthropological perspective. The topic will be investigated in the light of 
the studies of anthropology and sociology of body pleasure, including practice body "travel 
bike" as crop production. Besides the challenge and the motivation to travel long distances on 
a bicycle, a feature that draws the attention these practitioners, should in most cases, choose 
to make the trip in groups rather than traveling alone. Does traveling by bicycle, by group, 
influences ciclotourist in relation to your own body within environment?  
 
KEYWORDS 
Bicycle, Cycling, Body, Culture, Environment, Leisure. 
 

 
INTRODUÇÃO 

O ato de pedalar, técnica de movimento inserida no cotidiano de muitas pessoas, é uma 
atividade natural que pode ser incorporada como hábito de saúde e, até mesmo do lazer. Esta 
perspectiva faz com que a bicicleta esteja inserida em diversos contextos culturais.  

Levando em conta não apenas as práticas sistematizadas oferecidas por academias ou clubes, 
e sob a perspectiva de que é essencial para a população dos centros urbanos, desenvolver e 
manter hábitos saudáveis durante seu tempo livre será evidenciada neste estudo a relevância 
do cicloturismo, um dos fenômenos de significativo crescimento quando se trata de atividades 
de aventura no período do lazer.  

Esta proposta, não é visualizar unicamente o cicloturismo como atividade física relevante para 
a saúde, visa poporcionar contribuições que provoquem novas refexões sobre o “corpo que 
pedala” no contexto da Motricidade Humana a partir de uma perspectiva socio-antropológica. 
O objeto de estudo será investigado à luz dos estudos da antropologia do corpo e sociologia do 
lazer, compreendendo a prática corporal do cicloturismo como produção de cultura. Pretende-
se, assim, percebê-la como elemento integrante de um universo sociocultural situado 
historicamente e, cuja prática, se transforma de acordo com o contexto que se é constituida. 

Vale destacar que para Roldan (2000), cicloturismo pode ser entendido como uma prática de 
exercício físico, realizada através do turismo, onde a questão do tempo é definida a partir do 
“espaço/lugar/região” que o indivíduo percorrerá, podendo o praticante estar sozinho ou em 
grupo, pedalar em zonas urbanas ou rurais, em qualquer época e período, com variados 
equipamentos auxiliares, independente do sexo ou idade. Além do desafio e da motivação em 
percorrer grandes distâncias em cima de uma bicicleta, uma característica que chama a 
atenção nestes praticantes se deve, na maioria das vezes, a optarem por realizar a viagem em 
grupo, em vez de se viajar sozinho. Será que viajar de bicicleta, em grupo, influencia o 
cicloturista na relação com o seu próprio corpo e o do outro no ambiente percorrido? 

Atualmente, pessoas viajam de bicicleta por vários motivos. Entre eles, podemos destacar 
melhoria da saúde e qualidade de vida, desfrutar de paisagens distintas do espaço urbano, por 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1001 

 

uma busca do equilíbrio corpo/mente, por uma experiência significativa e até mesmo por uma 
cultura do “viajar de bicicleta”. 

No Brasil, trata-se de um fenômeno relativamente novo. A expansão da atividade pode ser 
discretamente observada no número de praticantes, reportagens em jornais e revistas 
especializadas, relatos de viagens em livros, páginas na internet e, na literatura acadêmica, 
poucas pesquisas e informações relacionadas à temática. 

Podemos citar seis estudos sobre cicloturismo na literatura brasileira. Roldan (2000) em seu 
estudo fala sobre o planejamento e procedimentos necessários para se viajar de bicicleta. 
Rodrigues (2004) mostra o potencial turístico-econômico do cicloturismo no estado do Rio 
Grande do Norte. Schetino (2006) descreve o cicloturismo como vivência crítica e criativa no 
tempo de lazer. Carmo (2010) apresenta o cicloturismo como uma alternativa de fruição do 
lazer, sobre a interface entre os temas lazer, educação ambiental e qualidade de vida.  
Resende (2011) discute o potencial da atividade e suas especificidades como segmento 
turístico, a partir de um estudo de caso dos cicloturistas na Estrada Real Por fim, Pedrini (2013) 
caracterizou o perfil do cicloturista participante do Velotour 2012, seu histórico de viagem e 
suas motivações para pedalar no Circuito do Vale Europeu. 

Os estudos acerca do ciclismo, geralmente, apresentam dados de populações européias e 
norte-americanas, principalmente sobre acidentes e lesões decorrentes da prática (GAULRAPP; 
WEBER; ROSEMEYER, 2001; GASSNER et. al., 1999; NELSON; MCKENZIE, 2011), ou mesmo, 
sobre capacidades físicas envolvidas na atividade (KNECHTLE et. al., 2011). Entretanto, não se 
percebe atenção, no olhar acadêmico científico, sobre aspectos subjetivos para a 
compreensão dos sentidos e significados desta prática corporal. 

Portanto, investigar a relação do cicloturista em convivência com seus companheiros de 
viagem, todos percorrendo o mesmo caminho, no entanto, com percepções distintas, torna-se 
uma forma de compreender o fenômeno em questão. Na área de Educação Física, tal interesse 
se justifica pelo potencial promissor que a prática do cicloturismo se manifesta, como 
alternativa perante as atividades físicas habituais. 

 

OBJETIVO 

No sentido de ampliar a perspectiva da vivência em ambiente social e natural com a 
bicicleta, o objetivo da pesquisa será investigar a relação do corpo do cicloturista com o 
ambiente.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo de natureza qualitativa que, conforme Gil (1999) possui finalidade descritiva e 
explicativa, têm como foco central a essência do fenômeno. O estudo aliará pesquisa 
bibliográfica com pesquisa exploratória.  
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Para a coleta de dados, será utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada (MINAYO, 
2004). Este tipo de abordagem permite maior liberdade aos entrevistados, para seguirem a 
linha de seus próprios pensamentos e experiências, orientados por questões-chave, tendo por 
objetivo captar informações sobre as sensações e percepções relativas ao tempo de vivência 
na atividade.  

Outra forma de obtenção dos dados a ser utilizada será a observação participante. Justifica-se 
pela tentativa de realmente adentrar no grupo, obtendo conceitos, valores e condutas, que 
são específicos e reservados aos seus integrantes (TRIVIÑOS, 2007). Será utilizado também 
como instrumento da coleta de dados, um diário de campo, a fim de arquivar e sistematizar as 
informações obtidas. 

A escolha pelos indivíduos participantes do estudo será de maneira intencional, abordando 
aproximadamente 30 indivíduos de ambos os sexos, na faixa etária entre 20 e 60 anos. Como 
critério de inclusão, todos deverão ter participado, pelo menos uma vez, de uma viagem de 
bicicleta, critério necessário e primordial para a riqueza de informações atreladas ao tema.  

O ato de pedalar durante várias horas, por dias seguidos, gera pensamentos dos mais 
diversificados, inspiradores e desanimadores. Essas relações corpo/indivíduo e corpo/bicicleta 
com o ambiente que está sendo percorrido, conectam-se de forma única com a experiência 
vivida e presenciada, ao ponto desta subjetividade produzida, se transformar num campo fértil 
de possibilidades em cima deste objeto, a bicicleta.  

Visando investigar estes aspectos, serão analisadas questões como o histórico de cada 
indivíduo com a bicicleta, a relação com os companheiros de viagem, percepções relativas às 
experiências do viajar de bicicleta. As informações obtidas com base em entrevistas, diário de 
campo e observação participante, colaborarão para a compreensão do objeto de estudo 
cicloturismo. 

 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 A Bicicleta 

A bicicleta, uma das invenções mais importantes surgiu durante o processo de 
desenvolvimento científico-tecnológico do ser humano, e serviu de base para o surgimento 
dos veículos motores. A história da bicicleta moderna começa em 1790, com a idealização do 
celerífero feito de madeira, equipamento com finalidade de transporte, constituído por duas 
rodas alinhadas, porém, sem freio e sistema de direção. 

Em 1816, o barão Karl Friederich Von Drais adaptou um sistema de direção ao celerífero, 
criando a draisiana, modelo mais próximo da bicicleta moderna. Para comercializá-la, o barão 
percorreu o trajeto entre as cidades de Beaun e Dijon na França, podendo esta ter sido a 
primeira viagem de bicicleta documentada. Sucessivas modificações técnicas têm ocorrido até 
os dias atuais, aperfeiçoando as bicicletas, modelos e componentes, melhorando a eficiência, 
conforto e velocidade. 
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Atualmente a bicicleta é utilizada no mundo inteiro e em países como China, Índia, Holanda e 
Japão, este tipo de transporte é muito comum, comparado aos atuais veículos motorizados e 
seu número de adeptos. Porém, para estas pessoas, as facilidades no trânsito são implantadas 
lentamente, devido a problemas no planejamento dos sistemas de transportes. Nos últimos 
anos, com a implantação de políticas ambientais, alguns países investem em políticas 
sustentáveis, promovendo alterações modais, ações que vêm sendo defendidas no âmbito da 
mobilidade sustentável e qualidade de vida dos usuários (VASCONCELOS, 2000). 

Para Braga e Miranda (2006), são vários os fatores que podem estimular o uso da bicicleta. 
Dentre estes, podemos citar a necessidade de um meio de transporte de acordo com as 
condições e características sociais do indivíduo, status, imagem/representação do ciclista, 
diferenças culturais, clima, ambiente e relevo, propósito da viagem, características do tráfego 
e da cidade, configuração geométrica do local, renda e custo do transporte em seus diferentes 
modos, infra-estrutura existente para o uso da bicicleta, riscos de acidentes, segurança 
pública, incentivos por parte de empregadores e políticas voltadas para o uso da bicicleta, 
visando à acessibilidade. 

Este equipamento pode também ser empregado para transporte ao trabalho, deslocamento 
pessoal e no período de lazer, para diversos fins, pois permite expandir oportunidades de 
passeio e acesso a espaços de distração, alguns dos quais, situados nas redondezas das cidades 
e, até mesmo, para viagens entre cidades, estados e países, atividade denominada de 
cicloturismo. 

Em regiões na qual esta prática corporal é mais difundida, como na França, existe a Federação 
Francesa de Cicloturismo (FFCT), agregando aproximadamente 3.100 clubes (FFCT, 2004). 
Devido a esse desenvolvimento do cicloturismo na Europa, cresceu a oferta de bens e serviços 
pelo mercado, haja vista o grande número de agências de turismo em vários países, 
especializadas em roteiros feitos de bicicleta, com mapas, hospedagens, carros de apoio, 
aparatos de segurança e destinos específicos para essas pessoas.  

 

1.2 O Corpo 

Desde a infância, aprendemos sobre o que é o nosso corpo através da exploração dos sentidos 
nas atividades que nos são ensinadas. Com o passar do tempo, o trabalho, os compromissos 
sociais e a própria tecnologia fazem-nos esquecer dos movimentos necessários para manter a 
saúde do corpo. Entretanto, um movimento da contemporaneidade tem buscado a 
redescoberta e revalorização do corpo, através das atividades de aventura, no caso o 
cicloturismo. 

Nessas atividades, o corpo procura fundir-se ao ambiente, por meio de processos de 
experimentações sensíveis. Sendo o corpo nosso primeiro referencial no espaço, significa 
presença no mundo e, enquanto presença, produz e compartilha significados com seus pares. 
Essa produção de significados se dá por meio das experiências corpóreas, imbuídas de valores 
culturais, econômicos e sociais (FERREIRA, 2003). 

O corpo é a extensão do indivíduo com a realidade. Moldado pelo contexto social e cultural em 
que o autor se insere, o corpo é o vetor semântico, pelo qual a evidência da relação com o 
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mundo é construída. Do corpo nascem e se propagam às significações que fundamentam a 
existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar e o tempo nos 
qual a existência toma forma, através da fisionomia singular de um ator. Através dele, o 
homem apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para os outros, servindo-se dos 
sistemas simbólicos que compartilha com os membros do grupo social (LE BRETON, 2007, p. 7). 

Christofoletti (1999) entende que é através do corpo, na interação entre homem e meio 
surgida da experiência perceptiva, que tomamos consciência do mundo, dos outros, de nós. 
Mais do que ser “dono” e “possuidor” de um corpo forte, saudável e obediente, pronto a 
suportar dificuldades e se transportar por qualquer caminho, é preciso ser um “corpo 
sensível”, pois o que se busca não é simplesmente cumprir a jornada, mas sim saboreá-la e 
desfrutá-la, apreendida através do contato com o ambiente e do vivenciar intensamente tal 
experiência. 

 

1.3 Cicloturismo e Cultura 

O homem é essencialmente um ser que pertence a uma cultura. Esta o permite não somente 
adaptar-se a seu meio, mas também às suas necessidades e projetos. Em suma, a cultura torna 
possível a transformação sócio-espacial da natureza. 

O uso da noção de cultura leva diretamente à ordem simbólica, ao que se refere ao sentido, ou 
seja, o que uma manifestação em si remete no pensamento e ação do praticante e, ainda, suas 
conjugações de ideias sob o símbolo “bicicleta”. No caso do cicloturismo, quais são os 
“sentidos significantes” que o praticante elege durante a viagem? Ou melhor, de que forma 
seus gestos se traduzem em um objetivo que é chegar ao destino planejado? 

Se a bicicleta pode ser vista como um instrumento que se configura como uma extensão do 
próprio corpo e que lhe aumenta a funcionalidade, pode também ser entendida como uma 
extensão do próprio corpo no sentido simbólico, pois ela traduz todo um universo de 
informações sobre o seu condutor, ou seja, ela é um símbolo. Usar uma bicicleta de um tipo ou 
de outro, cara ou barata, usar equipamentos de segurança ou não, trajes específicos, lugares a 
visitar, entre outros aspectos, são elementos que possibilitam a compreensão de quem é este 
ser humano ou este grupo que se movimenta de bicicleta (VELOZO, 2010). 

Para Cerrano (2000), a ideia se remete a investigação do “fazer antropológico” e o 
engajamento da ideia de entender a cultura do termo, como uma relação de via dupla entre 
estes elementos. Como delinear uma pesquisa de cunho sócio-antropológico sobre um grupo 
que pratica o cicloturismo? 

Uma viagem de bicicleta não se limita apenas ao fenômeno do turismo, porém, 
sociologicamente, torna-se um paradigma da realidade pós-moderna, haja vista que a 
mobilidade de sujeitos e objetos é cada vez maior. Dessa forma, a noção de tempo e espaço se 
modificou com as nossas necessidades, sendo que neste caso, não se pensa no amanhã e seus 
compromissos sociais; em vez disso, aonde se irá alimentar e descansar. 

Esta forma de nomadismo contemporâneo que se constrói a partir do turismo pode ser 
entendida sob a perspectiva do pedalar como habitus do indivíduo praticante, já que uma 
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viagem de muitos quilômetros não se faz repentinamente, mas sim após uma preparação 
“biopsicosociocultural” para o evento. 

Labate (2000) relata que as viagens, sejam elas horizontais (deslocamento geográfico), ou 
verticais (dentro de si mesmo) são parte constitutiva do fazer antropológico. Se o cicloturismo 
pode ser pensado como uma forma de cultura, devemos nos atentar para o fato de que há 
vários discursos que compõem essas relações, como a classe, gênero, localização sócio-
cultural, etc. Isto é relevante para aprofundar questões sob a temática, já que qualquer um 
pode praticá-lo, porém, para se entender estes viajantes, precisamos situá-los dentro de seu 
contexto social. 

Para Cerrano (2000) as viagens envolvem em suas idas, uma superação de limites e fronteiras 
políticas, em prol da construção e reconstrução de territórios existenciais do indivíduo. 
Considerando a presença das viagens em diversas sociedades ao longo da história, com seus 
múltiplos sentidos e significados, a cultura do viajar confere às movimentações espaciais de 
indivíduos ou grupos, um caráter único para cada época. Assim, é possível estabelecer 
distinções entre elas, adotando como exemplo o cicloturismo, como uma representação de 
viagem na contemporaneidade. 

 

CONCLUSÕES 

Este projeto de mestrado está sendo desenvolvido dentro da área de atuação Pedagogia da 
Motricidade Humana, Linha de Pesquisa A Natureza Social do Corpo. A pesquisa em si 
encontra-se em andamento no sentido de que o pesquisador vem realizando entrevistas com 
um grupo de ciclistas amadores, participando das pedaladas rotineiras e também, de relatos 
pessoais sobre a atividade com o grupo e do ambiente percorrido.  

A intenção, ao longo do ano de 2013, será de realizar a prática corporal do cicloturismo, seja 
com o grupo referido e até mesmo se deslocando de bicicleta para pequenas viagens, no 
sentido de realizar sobre a relação do cicloturismo com o corpo e o ambiente. Além de realizar 
as atividades para afim de maior aproximação e experiência vivida com o grupo, já que este 
aspecto será primordial para se investigar e compreender a cultura do universo pesquisado. 

Por fim, a partir da literatura sobre o corpo sóciocultural e da vivência da atividade em si, o 
objetivo é de se entrelaçar uma “teia de aranha” estas duas formas de conhecimento, 
combinando a teoria com a práxis social, para construir uma nova abordagem acerca do 
cicloturismo. Isto se deve no sentido de ampliar os horizontes acerca da temática e do 
entendimento sobre a bicicleta, equipamento holístico que simboliza o indivíduo 
contemporâneo em relação com o corpo e o ambiente. 
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Resumen  

La ciudad de Guanajuato se encuentra ubicada en el centro de  México en la zona 

conocida como el Bajío, antigua ciudad minera caracterizada por la edificación de 

viviendas en las faldas de las montañas del lugar, aspecto que le otorga gran 

singularidad no sólo en su planteamiento urbano sino en otros muchos aspectos de 

la vida cotidiana. Guanajuato hay que vivirlo para disfrutar de la creatividad de sus 

habitantes enfocada a resolver problemas tan básicos como el llevar agua a las 

casas, tirar la basura o surtir el gas necesario para el desarrollo de las actividades 

diarias como cocinar y asearte. Ciudad rica en color y tradiciones, de calles y 

callejones estrechos que la convierten en un espacio apropiado para la cultura y el 

ocio, sus jardines y plazas pueden albergar diversas manifestaciones artísticas desde 

la presencia de la banda de música hasta expresiones teatrales variadas, mimos y 

cantantes transitan las calles otorgándole un carácter divertido y de interés a los 

visitantes. Ciudad de estudiantes, poco apropiada para personas mayores, pero de 

gran riqueza visual.  

Palabras clave  

Guanajuato, cotidianidad, creatividad, color, servicios. 

Abstract 

The city of Guanajuato is located in the center of Mexico in the area known as el 

Bajío, former mining town characterized by the construction of houses on the 

slopes of the mountains of the place, look that gives you great Singularity not only 

in his urban approach but in many other aspects of daily life. Guanajuato have to 

experience it to enjoy the creativity of its inhabitants focused to solve such basic 

problems as the bring water to houses, the litter or refill gas necessary for the 
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development of daily activities such as cooking and washing you. City rich in color 

and traditions, of streets and alleys narrow that make it a space appropriate for 

culture and leisure, its gardens and squares can accommodate different artistic 

manifestations from the presence of the band to various theatrical expressions, 

pampering and singers travel the streets giving it a fun character and interest to the 

visitors. 

Key words 

Guanajuato, everyday life, creativity, color, services. 

Introducción 

 

La cotidianidad en Guanajuato posee un acontecer atípico al de otras ciudades 

debido probablemente a las características del terreno en el cual fue realizado el 

primer asentamiento, sin embargo antes de abordar el tema en cuestión, es 

necesario ofrecer de forma general aspectos importantes acerca del objeto de 

estudio. El nombre de la ciudad de Guanajuato se deriva de la palabra purépecha 

Quanaxhuato, que significa "Lugar montuoso de ranas" o "Lugar de muchos cerros". 

(Musacchio, 2003: 185-194)  Se localiza en el centro de México, a 2040 metros 

sobre el nivel del mar,  a inicios de la Sierra del Norte, entonces colinda al norte con 

San Felipe, al este con Dolores Hidalgo; al sur con Salamanca e Irapuato y al oeste 

con Silao y León. Su población es de 141,196 habitantes aproximadamente y su 

extensión asciende a 987.28 kilómetros cuadrados, se caracteriza por poseer un 

clima templado y caluroso de Marzo a Junio, con la presencia de lluvias de Junio a 

Septiembre y ligeramente frío de Octubre a Febrero. La minería fue la actividad 

económica que dio origen a la Ciudad de Guanajuato, sin embargo, actualmente la 

extracción de oro es mínima no así la de plata que se encuentra dentro de los 

primeros lugares de producción, asimismo se extrae de sus minas plomo y caolín. 

 

Sede de la Universidad de Guanajuato cuyo antecedente se ubica en el Colegio de la 

Santísima Trinidad fundado en 1732 a iniciativa de doña Josefa Teresa de Busto y 

Moya1 y del Festival Internacional Cervantino creado en 1972 como un programa 

artístico anual que tiene su origen en la puesta en escena de los entremeses 

                                                 
1
 Busto y Moya, Josefa Teresa. N. en Guanajuato (¿?-1742). Puso de su peculio 50,000 pesos y su propia 

casa para fundar el Colegio de la Santísima Trinidad, dedicado a las primeras letras, el que habría de 
operar la Compañía de Jesús. Transformado en Colegio de la Purísima Concepción se convirtió en la 
principal institución educativa de la provincia y hoy es la Universidad de Guanajuato. (Musacchio, 
2003:79) 
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cervantinos desarrollados en plazas como San Roque o San Fernando organizados 

desde los años 40 por Enrique Ruelas al frente de los jóvenes del Taller 

Universitario de Teatro.  

 

 

Figura 1. Calle Sopeña. Guanajuato. 
Foto. Alejandro de la Rosa.

2
 

 

Cabecera de gobierno y capital del estado del mismo nombre, al ser edificada en 

una cañada, su traza urbana la hace acreedora de un aspecto singular en la que la 

                                                 
2
 Francisco Alejandro de la Rosa Rodríguez, estudiante de octavo semestre de  la Licenciatura en Diseño 

Gráfico del Departamento de Diseño de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Campus Guanajuato. 
Universidad de Guanajuato. México. 
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existencia de calles amplias es mínima, por el contrario proliferan los callejones y el 

uso de escaleras que obligan al tránsito peatonal, la circulación vehicular se 

desarrolla prácticamente en torno a dos rutas principales: 

…la ciudad está edificada en y entre las vertientes de una cañada sinuosa, 

limitada por cerros […] Quien llegue a Guanajuato se preguntará en seguida 

qué capricho presidió su construcción; la extrañeza será máxima si el visitante 

está acostumbrado a conocer ciudades planas, de calles tiradas a cordel […] 

El poco terreno disponible para el afincamiento determinó que fuesen 

aprovechados todos los repliegues, quebraduras, zanjas y anfractuosidades 

existentes en ambas vertientes de la primitiva cañada, así como las faldas y la 

cima de algunos cerros circundantes. Allí fueron levantadas casas que son 

maravillas de equilibrio y prodigios de ingeniería. (Cervantes G., 2006: 9, 10) 

 

Figura 2. Callejón Venado-San Cristóbal. Guanajuato. 
Foto. Alejandro de la Rosa. 
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Ante este panorama, no es difícil imaginar por un momento la vida diaria del lugar, 

circulado por estudiantes de lunes a viernes y por visitantes de viernes a domingo, 

donde las personas mayores deben incrementar las precauciones al deambular por 

sus calles y callejones, pues su tipología irregular debido a la orografía del lugar  la 

convierten en poco apta para personas de la tercera edad. A partir de esta 

perspectiva, es posible enunciar las siguientes preguntas: ¿Cómo se desarrolla la 

vida cotidiana en una ciudad como Guanajuato? ¿Realmente podría considerarse a 

Guanajuato una ciudad creativa? ¿Además de la cotidianidad es posible 

considerársele creativa desde el punto de vista formal? Estas interrogantes se 

responderán durante el avance de la presente comunicación.  

 

Objetivos 

Estudiar los antecedentes y condiciones que llevaron a la fundación de Guanajuato 

en una zona de característica montañosa. 

Analizar las características de la cotidianidad en la ciudad de Guanajuato útiles 

como elementos de juicio para su denominación como ciudad creativa. 

 

Metodología  

La metodología empleada para la elaboración del presente documento es mixta, 

una primera parte desarrollada a partir de la investigación en documentación 

bibliográfica y otra  parte cualitativa realizada a través de una investigación de 

campo que incluye la captura de imágenes mediante el uso de una cámara 

fotográfica digital.  

 

1. Antecedentes. 

Producto de la incesante búsqueda de minerales preciosos realizada por los 

españoles entre los cerros situados hacia el norte del río Lerma, en 1558 se 

descubre una veta madre en Guanajuato, su hallazgo aceleró la colonización. En ese 

tiempo, el Virrey de Mendoza como representante de la Corona concedía la tierra a 

quien consideraba conveniente, tal es el caso de Juan de Jasso “El Viejo”, personaje 

importante en la colonización de Guanajuato,  no sólo por sus extensas 

propiedades, sino por el descubrimiento y registro de minas en la zona ocupada 

actualmente por la ciudad. (Díaz Sánchez, 2006: pp. 42-46). 
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…al principio eran campamentos mineros colocados en la cima de un par de 

cerros […] Desde allí el crecimiento se desplazó adaptándose a las 

quebraduras de las montañas, a las cañadas y, finalmente llegando hasta las 

riberas del río principal. (Lara Valdés, 2001: 16) 

 

En este sentido, Aurora Jáureguí (1998:23) argumenta que Guanajuato se configuró 

en la cercanías de las minas, sin un plan determinado para su urbanización, como 

pasó en otras villas, donde se siguieron al pie de la letra las disposiciones reales, en 

las cuales indicaba que en torno a una plaza central en la cual convergían los 

poderes civiles y eclesiásticos, debían partir las calles tiradas a cordel. La respuesta a 

esta irregularidad la expone Díaz Sánchez: 

 

El descubrimiento de las minas y en general de la Veta Madre […] se 

encontraba a unos cuantos kilómetros del casco de la actual ciudad, pero la 

vida no era posible en la cumbre de los cerros por lo que siguiendo el curso del 

río Guanajuato, los colonos empezaron a poblar rápidamente los bajos de la 

cañada. (Díaz Sánchez, 2006: p. 48). 

 

La instalación de la población a orillas del río Guanajuato y en las faldas de la cañada 

provocó algunos percances a causa de las lluvias, periodo en el cual el río aumenta 

su caudal originando inundaciones, algunas de ellas desastrosas, las cuales 

probablemente obligaron a la realización de cambios en la edificación de la ciudad. 

Guanajuato está construido en varios niveles, en el cual se pueden identificar dos de 

forma inmediata, el primero, superior compuesto por las rutas de la ciudad en las 

que circulan tanto peatones como automóviles y el nivel inferior, el cual se distingue 

por el trazo de las calles subterráneas transitadas mayoritariamente por 

automóviles, algunos de estos túneles fueron construidos en el cauce del río 

Guanajuato, este  es el caso de la Calle subterránea de Miguel Hidalgo y 

Belauzarán.3  

                                                 
3
 Miguel Hidalgo y Belauzarán. Calles subterráneas de la capital del estado. Fueron construidas sobre 

más de mil metros del cauce del río Guanajuato […] En su trayecto se hayan 127 arcos de cantera. Los 
muros que dan al río corresponden a la parte trasera de las casas. Estas vías están comunicadas con 
otras rutas subterráneas. (Musacchio, 2003 : 291) 
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Figura 3. Calle Subterránea Miguel Hidalgo. Guanajuato. 

Foto. Julio César Hernández Baca.4 
 

 
Figura 4. Vista de los dos niveles de la ciudad de Guanajuato. 

Foto. Isabel Téllez. 

De igual manera, es posible afirmar de acuerdo con Lara Valdés (2001:9) que el 

estudio acerca de la evolución de las ciudades representa un punto de interés 

                                                 
4
 Julio César Hernández Baca, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico del 

Departamento de Diseño de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato. México. 
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permanente, sobre todo cuando se trata de ciudades museos; en las que han sido 

edificados recintos a base de la voluntad humana donde una actividad se manifiesta 

en la forma de disponer del espacio, en la manera de utilizar los materiales 

existentes, transformándolos en cimientos para la construcción. 

 

No obstante, esta voluntad que transforma espacios inhabitables, en lugares 

confortables e interesantes a la vista, tiene también sus inconvenientes, la cañada 

con su orografía  obligó al trazo de calles y callejones irregulares y extremadamente 

estrechos o a la construcción de numerosas escaleras, para uso exclusivo de los 

peatones, lo cual no es un problema si cuentas con una excelente condición física 

que te permita subir y bajar por rampas y gradas diariamente.  

 

Estos factores hacen que el cumplimiento de los servicios básicos sea de igual forma 

una tarea diferente a la que comúnmente se observaría en ciudades de 

características convencionales.   

 

2. Cotidianidad. 

Hablar de cotidianidad hace referencia a las actividades que se llevan a cabo día a 

día, es decir el convivir del individuo en sociedad, reflexión que deja patente la 

intrínseca relación con la cultura. En palabras de Lilian Scheffler (1996: 9-10) la 

cultura debe entenderse como el conjunto de acciones y productos que distinguen a 

un determinado grupo y son el resultado de una dinámica social específica que 

surge de las necesidades de la colectividad, de esta forma la cultura es entonces la 

respuesta de un grupo social al reto de enfrentar el problema de satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

…Guanajuato no sólo es un cúmulo de monumentos arquitectónicos y un 

urbanismo sin igual, sino una ciudad viva, en movimiento; que nació y creció 

configurando de época en época, el cuerpo y la fisonomía que tiene 

actualmente. (Lara Valdés, 2001:7) 
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Las actividades diarias, ya sea laborales o del hogar, se desarrollan de acuerdo a las 

características del espacio y a las necesidades de sus pobladores como veremos a 

continuación. 

1.1. Guanajuato diariamente. 

El contexto del hogar se caracteriza por el necesario cumplimiento de diversas 

actividades diarias que requieren a su vez de abastecimientos propios de cada una 

de estas actividades, de esta forma bañarse, cocinar y lavar requieren del uso de un 

combustible que generalmente es el gas, este puede ser surtido en tanques 

estacionarios, mediante una manguera conectada generalmente a un vehículo con 

la capacidad de almacenar esta sustancia, sin embargo el centro de Guanajuato no 

puede hacer uso de este servicio debido a las características de sus calles, sobre 

todo de sus callejones, de ahí que surtir el gas a los hogares se convierte en 

ocasiones en un trabajo para personas con fortaleza capaz de llevar entre calles y 

callejones, rampas y escaleras cargando un cilindro o tanque de gas de 

aproximadamente 90 Kg. de peso. 

 

 
Figura 5. Surtiendo el gas a domicilio. 

Foto. Brenda Ramos.5 

                                                 
5
 Brenda Ivonne  Ramos Gódinez, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico del 

Departamento de Diseño de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato. 
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En otros contextos, la vida diaria en Guanajuato, puede ofrecer una variedad de 

actividades, algunas comunes y otras que podrían considerarse fuera del ambiente 

urbano, más apropiado tal vez para un entorno rural. Sin embargo, es posible 

encontrar en  la actualidad al vendedor de tierra para  macetas circulando a través 

de la calle principal con su grupo de burros cargados del producto que traen de la 

Sierra de Santa Rosa. Espectáculo poco frecuente en otras ciudades. 

 

 
Figura 6. Venta de Tierra de Hoja en la ciudad de Guanajuato. 

Foto. Alejandro de la Rosa. 
 

 

La creatividad de sus habitantes se manifiesta de igual forma al emplear para la 

implementación de negocios  objetos de reciclaje tales como automóviles viejos en 

desuso que se encuentran colocados en lugares donde el tránsito peatonal es muy 

frecuente, zonas en las que han logrado establecerse y ganar clientela. En su 

mayoría estos negocios están dedicados a la venta de pan, no obstante es necesario 

mencionar una variante de este tipo de negocio, las panaderías ambulantes, 

aquellas que recorren las calles de las colonias ofreciendo mediante el empleo de 

un altavoz sus productos al público. Esta modalidad logra ser identificada a través 

del sonido. 
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Figura 7. Panadería Automóvil. Ciudad de Guanajuato. 

         Foto. Alejandro de la Rosa. 
 

La venta de productos tradicionales se realiza de formas interesantes, algunos como 

el camote se ofrecen a lo largo de las calles en carritos diseñados por los mismos 

vendedores, los cuales  a través de un silbato llaman a sus posibles compradores, 

incluso el sonido es reconocido por la comunidad como distintivo de este producto. 

 
Figura 8. Venta de Camote. 

Foto. Brenda Ramos.  
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Otros prefieren sentarse generalmente en una caja o en un escalón junto a la pared 

con la finalidad de acomodar sobre parte de la acera productos naturales, como 

miel, tés y hierbas aromáticas. A lo largo de la calle principal encuentras 

principalmente por la mañana, todo tipo de vendedores distribuidos en puntos que  

consideran estratégicos por haberlos usado en largo tiempo, en ellos venden 

nopales preparados con tomate, chile y cebolla, salsa de xoconostle,6 gorditas y 

tortillas  de maíz entre otros productos realizados de forma casera.  

 

 
 

Figura 9. Vendedora de productos caseros y naturales. Guanajuato. 
Foto. Alejandro de la Rosa. 

                                                 
6
 Tuna ácida originaria de zonas semidesérticas como Coahuila, Zacatecas y Guanajuato entre otros. 
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Como se ha podido constatar, las actividades cotidianas de los pobladores de 

la ciudad que podrían clasificarse como acciones creativas en su mayoría 

están ligadas indiscutiblemente a la traza urbana de lugar.   

Conclusiones  

Todo lo anteriormente expuesto permite afirmar que Guanajuato es una Ciudad 

Creativa desde varios aspectos: 

1.  La vida cotidiana en la ciudad se desarrolla de forma disímil a la de otras 

ciudades debido a la planeación y construcción de la misma, estas 

características, hacen que sus habitantes realicen algunas de sus actividades 

diarias mediante el uso y diseño de soluciones diferentes. 

 
Figura 10. Concentración de casas en dos niveles. 

Foto. Isabel Téllez. 
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2. Por otra parte, desde el punto de vista formal, el trazo de la ciudad en dos 

niveles ha generado una serie de condiciones entre las que pueden identificarse 

métodos empleados como herramientas de diseño, tales como la 

concentración, si observamos la Figura 10, es posible destacar la acumulación 

de casas habitación a lo largo de terrenos de difícil construcción que requieren 

del uso de los materiales sólidos propios de la cañada, a través de la historia 

arquitectos, ingenieros y albañiles han desarrollado un sistema de cimentación 

propio del lugar, aspecto que incrementa su valor e identificación como ciudad 

creativa. 

3. Finalmente, es posible afirmar que Guanajuato no sólo es una Ciudad Creativa, 

sino Ciudad Objeto de Arte en sí misma, así lo constatan sus espacios, calles, 

callejones, escaleras y edificaciones y Ciudad Museo por conservar vestigios 

arquitectónicos desde el siglo XVI. 
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Resumo 

Este trabalho trata do processo desenvolvido para o redesenho das Praças Santos 
Dumont e Sibelius, no baixo Gávea, Rio de Janeiro. A proposta nasceu da 
colaboração acadêmica e profissional do Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e o bairro da 
Gávea, através da Associação dos moradores e outras representações locais. O rol 
da universidade está baseado em um olhar permanente e ativo através das suas 
possibilidades e ferramentas, com foco nos estudos e projetos urbanos e 
arquitetônicos. Neste caso, a proposta permite atuar concretamente em um espaço 
público próximo da universidade que, por um lado, faz parte do dia a dia dos 
moradores e estudantes da área, mas por outro concentra diversas atividades da 
cidade. Além disso, a metodologia está baseada em um processo interdisciplinar, 
aberto e participativo das partes envolvidas. Por ser um espaço público de grande 
relevância para a área, apresenta variáveis históricas, sociais e físicas de alta 
sensibilidade, determinantes para o processo desenvolvido no trabalho. As 
atividades desenvolvidas inicialmente precisaram do comprometimento tanto da 
equipe envolvida, como da comunidade participante, por meio de atuações simples, 
porém eloquentes, como desenhos, planos-memória e o compartilhamento de 
desejos e experiências da vida local. Especialistas das áreas de mobilidade e 
paisagismo fazem parte da equipe técnica, e contribuem com seu saber específico, 
mas sempre dentro de um espírito humanizador do espaço urbano, foco principal 
do trabalho. 

mailto:verahazan.puc@gmail.com
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Palavras chave 

Espaço público, participação cidadã, praça, espaço humanizado, projeto urbano, 
cidade e sociedade. 

Abstract 

Redesign of Squares Santos Dumont and Sibelius. Saving the humanizing spirit 
through public participation. This work describes the process developed for the 
redesign of Squares Santos Dumont and Sibelius, located in the Lower Gávea, South 
Zone of Rio de Janeiro. The proposal came from the academic collaboration of 
professional Model Office of Architecture and Urbanism at the Pontifical Catholic 
University of Rio de Janeiro and the neighborhood of Gávea, through the 
Association of residents and other local representatives. The role of the university is 
based on a permanent look and active through its possibilities and tools, with a 
focus on studies of urban and architectural projects. The proposal intends to act 
concretely in a public space near the university, that is part of the daily lives of 
students andresidents of Gavea, but it also concentrates other important activities 
for the city. The methodology is based on an interdisciplinary process, open and 
participatory of the parties involved. Being a public spaceof great relevance to the 
field, presents historical variables, social and physical high sensitivity, important for 
the process developed at work. The activities initially required the commitment of 
all involved, through performances simple yet eloquentas drawings, plans and 
memory-sharing desires and experiences of local life. Experts of urban planning, 
mobility and landscaping are part of the technical team, and contribute, from their 
specific knowledge, but always in a humanizing spirit of the urban space, the main 
focus of the work. 

Key words 

Public space, public participation, square, humanized space, urban design, city and 
society. 
 

Introdução 

O caso de estudo e projeto, surge do encontro e troca gerada com o sociólogo e 
professor da PUC-Rio, Marcelo Burgos, morador do bairro da Gávea e participante 
ativo da AMAGÁVEA, associação de moradores do bairro, sendo uma ponte 
importante entre diversos atores do bairro, onde a universidade é um deles. 

Nessa troca, é apresentada a possibilidade de trabalhar no redesenho e 
revitalização das Praças da Gávea. A iniciativa gera-se entre os atores do bairro, e é 
transmitida ao Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Assim, foi conformada uma equipe que 
inicia o processo de pesquisa inicial, levantamento de informações e desenho de 
uma metodologia para a abordagem do caso.  

A troca entre as partes, logo incorpora a participação da Associação dos moradores, 
direção das escolas, entre outras representações locais. O rol da universidade, 
desde a responsabilidade social até a mediação dos diversos interesses junto aos 
seus representantes, parte de um olhar permanente e ativo através das suas 
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possibilidades e ferramentas, com foco nos estudos e projetos urbanos e 
arquitetônicos.  

A proposta de redesenho das Praças Santos Dumont e Sibelius, no baixo Gávea, Rio 
de Janeiro, permite ao escritório modelo atuar concretamente em um espaço 
público próximo da universidade que, por um lado, faz parte do dia a dia dos 
moradores e estudantes da área, mas por outro concentra diversas atividades da 
cidade.  

Além disso, a possibilidade de conformar um processo com algum nível de inovação, 
interdisciplinar, aberto e participativo, mobiliza professores e estudantes no 
escritório. O projeto das praças, ao ter as características de um lugar público, é um 
elemento que gera um forte comprometimento da vida do bairro, com variáveis 
históricas, sociais e físicas de alta sensibilidade. Portanto, as atividades 
desenvolvidas inicialmente precisaram do comprometimento tanto da equipe 
envolvida, como da comunidade participante, por meio de desenhos, planos-
memória e o compartilhamento de desejos e experiências da vida local. 

Especialistas das áreas de mobilidade e paisagismo fazem parte da equipe técnica, e 
contribuem com seu saber específico, mas sempre dentro de um espírito 
humanizador do espaço urbano, foco principal do trabalho.  

Desde o primeiro momento têm como foco principal um levantamento de 
informações no local, mas tanto ou mais importante, informações geradas através 
de atividades participativas da própria comunidade numa troca com a equipe do 
escritório. Assim, todas as atividades participativas e coletivas são formas de 
levantar informações importantes para o desenvolvimento do projeto, pois gera a 
possibilidade de conhecer os aspectos positivos e negativos do contexto atual, 
também conhecer os desejos da comunidade em relação ao que a praça pode ser 
num futuro e conhecer a relação que cada um tem com a praça atual, provocando o 
aparecimento de uma alta diversidade de opiniões e visões a través das ferramentas 
de expressão aplicadas nas atividades. 

Objetivos 

Gerais. 

-Desenvolver o anteprojeto para duas praças do bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. 

-Desenvolver um processo participativo de levantamento de variáveis necessárias 
para o projeto das praças da Gávea. 

-Obter da comunidade uma serie de informações (desejos, necessidades, sugestões) 
para desenhar as praças da Gavea. 

-Estabelecer uma troca entre a comunidade e a PUCRIO como uma forma de 
extensão acadêmica. 

-Potenciar a participação do escritório modelo de arquitetura e urbanismo em 
projetos de caráter publico e comunitário. 

-Incorporar no desenvolvimento de projetos metodologias que valorizam 
dimensões do tipo social e comunitário, e em geral, com um olhar humanizador do 
caso. 
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Específicos. 

-Contribuir técnica e academicamente no desenvolvimento do espaço publico da 
cidade, por médio do projeto das praças Santos Dumont e Sevelius, na Gávea. 

-Desenvolver o desenho e projeto das praças Santos Dumont e Sebelius, em 
resposta à solicitação da comunidade, e em um nível que permita a sua 
apresentação às autoridades pertinentes. 

Metodologia 

-A metologia aplicada está conformada por 5 passos principais: 

-Visita ao local com levantamento de informações. 

-Croquis de observação livre no local.  

-Referências projetuais. 

-Atividade participativa de desenhos de observação e planos-memória. 

-Reunião com os especialistas. 

1. Uma olhar humanizador no desenho da cidade 

De forma geral, a proposta surge do interesse em abordar o projeto do espaço 
público com foco em melhorar a vida pública na cidade. O que pode ser uma 
afirmação muito obvia, adquire novos significados desde alguns aportes que 
fundamentam essa visão. Entre elas, temos ideias como as de Richard Sennett 
(1994), que sugerem a valorização da cidade como espaço de encontro e 
sociabilidade. Ele explica que as tecnologias relacionadas ao movimento permitem 
que os enclaves humanos extrapolem os congestionados centros e se estendam 
pelo território urbano, o que naturalmente gera novos centros ou espaços públicos, 
como praças e parques, mas espalhados pela urbe. Portanto, as vias que vinculam 
aqueles pontos nos diferentes bairros e o movimento na cidade leva a que o espaço 
seja convertido somente em um “meio” para o “fim” do transporte, deixando, como 
uma de suas consequências, ruas e espaços públicos carentes de vida, fazendo do 
espaço urbano algo pouco estimulante para a vida na cidade (Sennett, 1997:20). 

Pensar esses espaços, desenhá-los e abordá-los a partir de um sentido integrador, 
pode ser uma contribuição para melhorar a qualidade de vida dos bairros que os 
rodeiam, gerando uma apropriação positiva e identificação. Essa ideia é 
desenvolvida também pelo arquiteto Jan Gehl (2006), que em seus estudos 
urbanos, propõe inclusive unidades de medida para a interação social, assegurando 
que, quando os ambientes exteriores são de boa qualidade, as atividades 
“necessárias” ocorrem com a mesma frequência habitual, mas tendem a durar mais, 
já que as condições do entorno são melhores, incrementando também a sensação 
de participação, pertencimento e identidade. 

Nesse sentido, Sennett também recorda as palavras de Alexis de Tocqueville, que, já 
no século XIX, destacava que as pessoas se comportavam insensivelmente com 
respeito ao destino das demais, mesclando-se, entretanto, alheiras à coexistência. O 
corpo, segundo Sennett, pode recuperar uma vida capaz de perceber pelos 
sentidos, se ele experimenta o deslocamento e a dificuldade. Conectar, pura e 
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simplesmente, destrói a vida social da cidade, já que uma cultura realmente viva 
considera o contato e a resistência urbana como uma experiência positiva (Sennett, 
1997:345). Nesse sentido, os espaços públicos tem que se conceber como lugares 
de permanência, e não só de passagem, ao partir do que acontece no entorno. 

Por outra parte, o arquiteto Jorge Jáuregui, que se dedica largamente a 
intervenções no espaço público, considera a integração também como elemento 
importante. Ele explica que o arquiteto e urbanista deve ser um “fazedor de 
conexões”. Recorda que, para o filósofo Walter Benjamin, as cidades são o plural da 
humanidade, uma acumulação de existências e uma multiplicação da existência 
mesma. Para absorver o espírito e as circunstâncias de uma cidade é necessário ser 
capaz de compreender sua comunidade e sua história. A cidade contemporânea, 
segundo Benjamin, significa “a dissolução de todos na totalidade: ao mesmo tempo 
contem a alegria de todos e a alegria de si mesma”. Para alcançá-lo, os habitantes 
devem envolver-se, ser envolvidos e compreender que a melhor forma de fazer 
sustentável uma intervenção no espaço público é o reconhecimento das 
características especificas de cada lugar. É o que valoriza também o urbanista Ethan 
Kent (2009), ao afirmar que, para prevenir aberrações no espaço público, as pessoas 
devem envolver-se, cunhando o conceito de “placemaking”, ou “fazer o lugar”, 
como o modo de conseguir o restabelecimento do tecido social cidadão, mediante 
projetos que promovam o encontro em uma escala humana. Os arquitetos e 
urbanistas, explica Kent, devem compreender que a maior riqueza e chave do êxito 
de uma intervenção é o investimento que fica no lugar, a partir do que o lugar é, 
potenciando novas formas de interação social, que, por sua vez, geram novas 
formas de usos e ocupações na cidade. Kent explica, ademais, que devemos criar 
espaços onde as pessoas queiram permanecer, potenciando-os como lugares que 
promovam economias locais vitais, estilos de vida saudáveis, e comunidades fortes. 

Os espaços públicos exitosos, portanto, são lugares onde se pode observar a 
interação de distintas classes de cidadãos que se sentem parte de algo maior, e no 
qual existem vínculos sociais e formas comuns de ocupação do lugar, que podem 
ser uma fonte de inspiração para arquitetos e planejadores. Finalmente, uma 
intervenção de conexão sócio-espacial deve articular espaço e sociedade, 
outorgando acessibilidade, geração de infraestrutura, serviços sociais, serviços 
públicos, valorização do entorno existente, e o principal, com a participação da 
comunidade. O projeto, mas mais certamente, o processo apresentado aqui, 
encontra-se nessa linha de pensamento do urbanismo contemporâneo. 

2. O desenvolvimento do projeto arquitetônico participativo 

2.1 Visita ao local 

Trata-se de um levantamento de informações físicas, registro fotográfico e 
observações do caso. Além de um cadastro de usos no local e entorno do mesmo.  

As visitas das Praças Santos Dumont e a Praça Sibelius, permitem afirmar que elas 
são consideradas as fachadas do bairro da Gávea, por sua localização bem na 
entrada principal do bairro.  

Apesar de serem próximas de Galerias de arte, restaurantes, centros culturais, 
livrarias e charmosos prédios residenciais, a praça se tornou um espaço rejeitado e 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1028 

 

quase sempre contornado pelos que por lá passam. Os boêmios, durante as noites 
se espremem nas calçadas irregulares já tomadas por árvores do outro lado da rua, 
em frente aos bares. Chegam até a invadir as ruas, mas jamais se instalam dois 
passos adiante, no espaço da praça. As próprias feiras lá endereçadas respeitam 
ferrenhamente o perímetro da praça, jamais tomando o espaço por esta oferecido. 
Mas por quê?  

Ambas as praças contrariam todo o espírito de coletividade, cultura, boemia, lazer e 
unidade que o bairro da Gávea transparece, por pura falta de planejamento. Uma 
simples questão de projeto resolveria este ‘problema’ de integridade com o resto 
do bairro, que a praça sofre.  

Nosso projeto teria como objetivo fazer das praças uma espécie de ‘quintal’ da 
Gávea. Um espaço livre, sem caminhos delimitados, onde os moradores e potenciais 
usuários desfrutariam de uma área planejada e ao mesmo tempo aberta a diversas 
propostas e funções. Assim, as feiras não teriam mais necessidade de ocupar a rua, 
ao contornar a praça. As calçadas e ruas também não ficariam tão cheias durante as 
atividades noturnas do Baixo Gávea desafogando então o fluxo e volume de gente. 

Esta fase é desenvolvida permanentemente. Principais características levantadas: 

        

Figura 1. Fotos da praça Santos Dumont. Fonte: autores. 

 

Figura 2. Vista aérea da praça Santos Dumont. Fonte: Google Earth. 

- A topografia da área é majoritariamente plana. 
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- A praça é um lugar de encontro e fluxo, tanto de alunos da escola municipal Júlio 
de Castilho ao lado, quanto de pedestres que chegam de ônibus no ponto. Toda 
sexta e domingo acontecem feira de antiguidades (domingo) e de alimentos (sexta). 

- As edificações ao redor da praça chegam a 12 pavimentos, sendo eles bares, 
restaurantes, uma escola municipal e o Jockey Club Brasileiro, além de alguns 
prédios residenciais. 

- A praça abriga um ponto de ônibus na rua Jardim Botânico, uma ciclovia que corta 
a praça em direção jardim botânico-gávea. 

- A rua Praça Santos Dumont é dupla, uma delas servindo de estacionamento e aos 
finais de semana a feira acontece nesta rua. 

- A praça possui um chafariz redondo bem no centro de sua forma; Os gramados 
que circundam o chafariz bloqueiam o fluxo livre de pedestres e força as pessoas a 
passarem por caminhos pre determinados. A noite a iluminação é intermediária, 
deixando a desejar na segurança do entorno. 

Alguns dos principais problemas: 

- Percurso delimitado e restrito (espaços livres apertados prejudicam a passagem 
dos pedestres). 

-Má iluminação. 

-Falta de integração com o entorno 

-Uso restrito por falta de infraestrutura. 

-Falta de segurança. 

2.2 Croquis de observação livre no local. 

Como parte da visita ao local, esta atividade também é uma primeira aproximação 
ao caso, que tem como objetivo um conhecimento mais geral, livre e intuitivo, que 
permite ter uma primeira experiência analítica do caso, desde um olhar mais 
qualitativo do que existe atualmente no local. 

Alguns exemplos. 

 

Figura 3. Croquis de observação. Fonte: autores. 
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Observação: Vegetação como moldura, criando perspectivas para o em torno 
da praça. Permanecer na praça adquire orientações próprias e dinâmicas ao se 
percebidos diferentes hiatos a traves da vegetação. São fugas da vista desde a 
interioridade para a exterioridade que orientam. 

 

Figura 4. Croquis de observação. Fonte: autores. 

Observação: Ponto de ônibus e idosos contemplando as crianças nos 
brinquedos e conversando. É um espaço de encontro e contemplação das 
atividades de outros. O movimento e a permanência gera mais atividades 
iguais, e é um estímulo para outros que ficam mais tempo na praça. Um espaço 
de limites habitáveis gera novas alternativas permanência. 

 

Mas, desde uma olhar metodológico, a observação não é simplesmente registrar. A 
observação é uma atividade profundamente artística, intuitiva. Tem que ser livre, 
aberta e sensitiva, pois por médio dela é possível penetrar a realidade de maneira 
sempre nova e original. 

Concretamente, diferente ao olhar, ver e mirar, o sentido de observação tratado 
aqui, acontece desenhando.  Já é conhecido que o desenho livre é uma ferramenta 
dos arquitetos para representar suas ideias, mas aqui estamos falando de uma 
ferramenta ou linguagem para se impressionar, para reconhecer o já conhecido, e 
entrar em contato com o lugar. Assim, um observador desenha o que tem na sua 
frente e, além disso, escreve um pequeno texto que acompanha aquele croquis. 
Dessa maneira com o desenho tenta expressar a construção humana que é a cidade 
por médio de como ela é fisicamente, e por médio da observação escrita, expressar  
aquilo que acontece nela. Ainda mais, aquele escrito fala do que não é possivel ver, 
como são as suas sensações, percepções, pensamentos, relações entre as coisas que 
vê e lembranças que possam surgir e que nascem no tempo do desenho. Por tanto, 
observar é um ato aberto de sínteses da realidade contemplada, que permite dizer 
algo sempre novo de aquilo contemplado y simultaneamente habitado pelo 
arquiteto.  
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Nesse sentido, o filósofo Mijail Bajin, ao considerar todo ato criativo como um ato 
essencialmente ético e estético, diz que se deve responder com a vida por aquilo 
vivido e compreendido nele, para que assim, todo isso não fique sem ação na vida 
mesma, seja a própria o de outros. E acrescenta esta ideia dizendo que é inútil 
justificar os atos criativos e as obras que surgem deles só como um ato de 
“inspiração”. A inspiração sozinha, sem uma troca com o lugar, com suas 
caraterísticas, seus habitantes, sua historia, menospreza a vida. (Bajtin, 1997: 11). 

Portanto, um olhar fenomenológico, participativo e comprometido, pode devolver 
ao projeto arquitetônico e urbano sua verdadeira significação como lugar 
construído e habitado. Por esse motivo disse Heidegger: “Só quando somos capazes 
de habitar, podemos construir”. (Norberg-Schulz, 2005: 249). 

2.3 Referências. 

A primeira referência corresponde ao trabalho acadêmico desenvolvido pelas 
estudantes de arquitetura Amanda Saboya e Juliana Ferro Costa, do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo na PUC-Rio. Elas desenvolveram um breve estudo para a 
Praça Santos Dumont. As informações aportadas por elas são a base do início da 
nova pesquisa e estudo e parte delas encontra-se como informações na visita ao 
local.  

Entre as referências, naturalmente encontram-se projetos de praças, parques e 
espaços públicos que vão aportando novas ideias ao desenvolvimento do estudo. 
Mas neste trabalho, o foco está nas arestas mais conceituais e em um olhar mais 
humanizado do processo e projeto, e, portanto,  aquela orientação também é parte 
da escolha de algumas referências metodológicas. 

 Nesse sentido, incorporam-se alguns projetos e teorias de urbanistas 
contemporâneos, como os trabalhos de Jan Gehl. 

Entre os conceitos que defende Gehl, está a ideia da humanização do espaço 
urbano, desde uma abordagem centrada inicialmente na qualidade da experiência 
do habitar no espaço publico, antes de pensar na qualidade física ou infraestrutural 
dele. Assim, no livro “New city life” (Gehl, Gemzoe, Kirknaes e Sondeggard), 
definem-se os já amplamente divulgados 12 critérios fundamentais que deve ter um 
espaço público de qualidade, os que no caso do estudo para o desenho das praças 
Santos Dumont e Sebelius, são incorporados não só para orientar o projeto, mas 
também para observar o contexto existente. 

Os 12 critérios são: 

-Relação tráfego-pedestres (segurança e ausência de motivos para  temer). 

-Lugar seguro (espaços públicos cheios de vida, circulação de pessoas, boa 
iluminação). 

-Experiências sensoriais agradáveis (proteção do evento, chuva, sol, barulho, poeira) 

-Espaços para caminhar (fachadas interessantes, ausência de obstáculos, 
acessibilidade). 

-Locais de permanência (agradáveis e confortáveis para permanecer por algum 
tempo) 
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-Lugares para sentar (confortável para descansar, com vistas e passagem de 
pessoas). 

-Paisagens para observar (vistas interessantes, não escondidas, com atividades). 

-Lugares onde conversar (baixo nívei de ruído e mobiliário que convide à interação). 

-Locais o elementos para exercitar e divertir (atividades na rua, de dia, de noite, no 
inverno e no verão). 

-Escala humana (prédios e mobiliários projetados para serem vistos a partir da 
altura das pessoas, não do alto). 

-Aproveitamento do clima da cidade (locais para aproveitar cada estação, de acordo 
com o clima e a topografia da cidade. Exemplos. Grama para se sentar, com árvores 
que façam sombra para amenizar o sol, etc). 

-Lugares onde com boa experiência sensorial (árvores, grama, cursos d'água 
acessíveis, mobiliário urbano feito com bons materiais e com design e acabamento 
de qualidade). 

Ao considerar estes critérios como uma orientação ao momento de diagnosticar ou 
projetar um espaço publico de qualidade, sintetizados nas imagens desenhadas por 
Gehl para explicar seu conceito espaço urbano, é possível reconhecer seu 
fundamento humanista ao momento de classificar as atividades urbanas em 3 tipos 
principais. As primeiras, as atividades necessárias, que são as que os cidadãos tem 
que fazer, independentemente da qualidade ou características da cidade. Atividades 
como se deslocar ao trabalho, escola, universidade, sair de compras por 
necessidade, etc., são algumas delas. As segundas, as atividades optativas, que o 
cidadão realiza só se as condições da cidade o permitem. Entre elas estão o lazer, 
atividades esportivas, recreativas, o ócio em geral. 

Mas Gehl define como terceira atividade, aquelas chamadas sociais, e que são uma 
mistura entre as necessárias e optativas. É nelas onde acontece a troca, o contato 
positivo, a participação e identificação com a cidade, porque as pessoas são parte 
de algo maior, de uma comunidade que tem relação direta com o lugar habitável. 

Desde esse olhar é que a abordagem do caso adquire maiores significações no 
estabelecimento de uma troca mais decididamente participativa e perceptiva com 
contexto. 

2.4 Atividade participativa de desenhos e planos-memória. 

A atividade tem como foco a participação ativa da comunidade, através de materiais 
e instruções simples, e foi aplicada a dois grupos, em diferentes momentos. O 
primeiro foi o grupo de estagiários do Escritório Modelo da PUC-Rio, considerados 
usuários do bairro, e o segundo, um grupo de aproximadamente 30 pessoas, entre 
elas representantes dos moradores e organizações do bairro da Gávea. 

-A primeira parte consiste em um questionário sobre os aspectos positivos e 
negativos da condição atual da Praça Santos Dumont, percebidos pelos usuários; os 
desejos e necessidades a serem cumpridos em um possível novo projeto; e, 
finalmente, a frequência de uso da praça, seja como permanência ou passagem. O 
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cruzamento dessas variáveis permite obter um perfil de cada entrevistado, para 
interpretar suas percepções e informações. 

-A segunda parte da atividade consiste no desenho de uma imagem ou mapa feito 
de memória por cada participante, o que revela de forma simples uma imagem 
mental do uso e experiência que cada um tem com a praça. 

Um exemplo dos desenhos e informações obtidos: 

 

Figura 5. Mapa-memória. Fonte: autores.Atividade participativa. 

O positivo Conteúdo do plano-memória 

Bem arborizada.Com 
conforto ambiental 

Destaca zona residencial e bares. Muitos 
bancos, banheiro público, floricultura, chafariz, 
ponto de ônibus (maior concentração de 
pessoas), brinquedos, muitos jardins pequenos, 
fluxo de bicicletas e pessoas. Estatua. 

O negativo Leitura formal do plano-memória 

 Muito ampla. Forma elíptica assimétrica. Alto nível de detalhe 
(zonas, mobiliário). Diferentes tipos de uso 
localizados com precisão. Indica passagens e 
permanências, ruas do bairro, mas sem rua 
principal. Sem árvores. 

Frequência de permanência Frequência de passo 

Sou moradora de bairro e frequento 
bastante. Nos domingos, quando 
tem feira de antiguidades, e as 
sextas, quando tem feira de comida. 
Frequento na noite, os bares e 

Costumo passar muito de 
bicicleta, quando vou ao jardim 
botânico /botafogo. 
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restaurantes ao redor. 

Figura 6. Tabela de sistematização de informações. Fonte: autores. 

 

 

 

Análise dos desenhos da atividade participativa. 

A analise é feita considerando três categorias principais, que neste caso, surgem de 
uma observação inicial dos resultados obtidos. As categorias são: Forma, usos e 
entorno. 

Forma 

Em geral, os participantes entendem a praça fisicamente como uma forma muito 
perto do que é realmente, ou seja, uma forma em planta mais ou menos elíptica, 
assimétrica, irregular, ou meia circunferência. A simetria não é uma percepção 
generalizada nos participantes da atividade, o que indica um nível de conhecimento 
do lugar. 

Usos 

Os desenhos mostram um alto nível de detalhe, ao definirem zonas, mobiliário, 
diferentes tipos de usos, localizados com precisão. Um elemento repetitivo é o 
entendimento das hierarquias, desenho das áreas de passagem e permanências, e 
ruas do bairro. É frequente a ausência das arvores nos desenhos, o que pode indicar 
um olhar ou compreensão que hierarquiza a organização do solo da praça como 
percursos e não como permanências, o que claramente pode indicar que a praça é, 
na opinião dos usuários entrevistados, um lugar de tráfego de pessoas, mais que um 
lugar de convívio. Nesse sentido, a organização interior da praça está definida por 
jardins (grama) com uma distribuição irregular. Em geral, um elemento muito 
percebido é o chafariz, o que gera uma percepção de centralidade com trilhas ou 
caminhos irregulares no entorno, com localização dos diferentes usos entre eles 
(brinquedos, bicicletas, grama). Os desenhos indicam uma distribuição sem uma 
ordem ou planificação, e em geral, se tem conhecimento de usos e elementos que 
geram centralidade, como chafariz, zona de brinquedos, bicicletário e feira 
(atividade temporária). 

Entorno 

Em geral, o que define a forma da praça são as ruas do entorno. As principais são a 
Rua de tráfego XXXX e a zona de bares, o que pode indicar um uso da praça que por 
um lado concentra-se nas atividades de ócio e convívio nos bares e restaurantes, e 
por outro no uso eventual do ponto de ônibus. Pode-se interpretar também que, 
além do entorno imediato da praça, as ruas são percebidas também como limites 
ou obstáculos no tráfego dos pedestres e bicicletas, o que é uma descontinuidade 
do espaço urbano da praça como elemento do bairro. Os estacionamentos em geral 
não são percebidos, ou esquecidos como elementos da praça, sendo, na verdade, 
um dos possíveis problemas da mesma, pois geram obstáculos e mais limites para 
os pedestres. 
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Além disso, como uma forma de visualizar as variáveis levantadas na atividade 
participativa, se conformou um gráfico de sugestões e desejos da comunidade, 
ordenada por repetição entre os entrevistados. 

 

 

 

Figura 7. fico de sisatização de resultados dos questionários. Fonte: autores. 

2.5 Reunião com especialistas. 

Ricardo Esteves (Urbanista) e Leonardo de Almeida (Paisagista) com o objetivo de 
analisar o caso, com foco nas soluções viárias e paisagísticas do contexto. 

O ponto mais forte abordado foi a relação pedestre versus veículo, que atualmente 
é um conflito na cidade toda. Além do fato de que tanto a Praça Santos Dumont 
como a Praça Sebelius têm um entorno altamente perturbado de tráfego e são o 
“portal” do bairro, existe a grande necessidade de criar um espaço livre na Gávea, 
dando prioridade aos pedestres e usuários das praças, que teriam um uso muito 
eclético, devido à grande diversidade de público. 

Foi então concluído que o projeto não tem que modificar radicalmente as vias e 
fluxos de veículos, mas procurar dar prioridade ao pedestre e considerar os 
estacionamentos principalmente dos moradores do entorno mais próximo. 
Portanto, o sentido fundamental da intervenção tem que ser o bem-estar do 
pedestre e a diversidade de usuários, procurando que a diversidade seja expressada 
na espacialidade da praça. 
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2.6 Conclusões 

Como conclusão, desde um olhar metodológico aplicado, o trabalho desenvolvido é 
uma contribuição desde um ponto de vista humanizado do ato de projetar. A 
incorporação de dinâmicas e atividades participativas, com a inclusão direta dos 
cidadãos, tem que ser considerada uma fonte de ideias e orientações coerentes e 
criativas na relação com o local de uma proposta arquitetônica e urbana. Nesse 
sentido, toda possibilidade de troca não é um obstáculo ou limitação, pelo 
contrario, é uma experiência dialógica e positiva de troca e contato contextual, na 
procura das variáveis necessárias para o desenvolvimento de um projeto. 

Em relação ao projeto, após a realização do diagnostico e atividades participativas, 
já descritas nos pontos anteriores, e a partir do entendimento das principais 
funções e demandas da praça, foi possível elaborar um projeto que visa se 
relacionar fortemente com o entorno. Entende-se, principalmente a praça Santos 
Dumont, não só como um espaço público utilizado pelos habitantes do bairro da 
Gávea, mas sim como um território de utilização da cidade e que deve ser projetado 
como tal. Por mais que tenhamos visado uma melhoria do transito e da circulação 
automobilística, os pedestres e ciclistas foram os protagonistas nesta concepção. 
Por ter uma vida noturna muito ativa (cheia de bares e restaurantes) e uma 
movimentação ainda mais forte durante o dia (por conta das escolas ao redor e da 
intensa circulação de pessoas), a intenção projetual é trazer, para dentro da praça, 
essa vitalidade de seu entorno imediato e reunir infra-estruturas (quiosques, 
brinquedos, bancos, mesas etc) para a realização dessas atividades. Os diferentes 
níveis delimitam os espaços (retirando assim as grades e cercas), gerando limites 
habitáveis e promovendo a livre circulação e um possível controle de certas 
atividades como o parquinho infantil, espaço para prática de esportes/jogos e 
quadra. Essa nova morfologia cria uma dinâmica espacial de apropriação 
espontânea das rampas e arquibancadas, tanto para a prática de esportes e jogos, 
quanto para estar, encontro e lazer. 
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Figura 8. Diagrama de síntese das principais ações de desenvolvimento do projeto. Fonte: autores. 
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Figura 9. Planta de arquitetura da situação atual das praças. 
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Figura 10. Planta de arquitetura da proposta para as praças. Fonte: autores. 
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 Figura 11. Cortes transversais da proposta para as praças. Fonte: autores. 

Finalmente, é importante dizer que a ênfase deste trabalho, encontrasse nas 
atividades participativas incorporadas no processo do projeto. Nesse sentido, ações 
de contato e troca como a comunidade, e de expressão dos participantes nas 
atividades, como questionários, desenhos, mapas memória, entre outros, são uma 
forma de abertura do ato criativo, o que permite reduzir a distância entre o 
pensamento e ações da equipe de projeto, e a comunidade usuária.  
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Resumo 

O Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, através dos incisos IV e IX 

estabelece, respectivamente, que é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato; e, considera a liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença. Embora a Lei Federal nº 10.257, 

de 10/07/2001 (Estatuto da Cidade) no seu capítulo IV estabeleça a 

importância da gestão democrática das cidades, inclusive ressaltando que 

essa gestão deve ocorrer por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade; na 

prática, os canais de comunicação e de informação populares disponíveis, 

são insuficientes para permitir aos cidadãos a formulação e o 

acompanhamento da execução de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. A função social da cidade é colocada como aquela 

que deve assegurar as condições gerais para o desenvolvimento, 

principalmente para a plena realização dos direitos dos cidadãos, como o 

direito à saúde, ao saneamento, à educação, ao trabalho, à moradia, ao 

transporte coletivo, à segurança, à informação, ao lazer, à qualidade 

ambiental e à participação no planejamento e na construção do dia a dia da 

cidade. Pouco se faz no sentido de, adotar critérios para avaliação de 

propostas e projetos de cunho popular ou comunitário. A comunicação 

humana é fator predominante na razão de ser de uma cidade. Portanto, as 

equipes de governo devem reconhecer este fato. Este trabalho propõe 

formas simples e de baixo custo para facilitar a participação popular no 

desenvolvimento de cidades criativas. 
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Abstract 

Article 5 of the Federal Constitution of Brazil, through the sections IV and IX 
states, respectively, which is free manifestation of thought, and anonymity is 
forbidden, and considers the freedom of expression of intellectual, artistic, 
scientific and communication, independently of censorship or license. Although 
the Federal Law No. 10.257, of 10/07/2001 (City Statute) in Chapter IV establishes 
the importance of democratic management of cities, even stressing that this 
management must occur through the participation of the population and 
associations representing various segments of the community, in practice, the 
communication channels and popular information available is insufficient to allow 
citizens to formulate and monitor the implementation of plans, programs and 
projects of urban development. The social function of the city is placed as one 
that must ensure the conditions for development, especially for the full realization 
of the rights of citizens, such as the right to health, sanitation, education, work, 
housing, transportation, safety, information, leisure, environmental quality and 
participation in the planning and construction of everyday life in the city. Little is 
done in order to adopt criteria for evaluating proposals and projects imprint 
popular or community. Human communication is the overriding reason for being 
a city. Therefore, teams of government must recognize this fact. This paper 
proposes ways simple and low cost to facilitate popular participation in the 
development of creative cities. 

Key words 

Popular Participation, Experiencing the City, the City Thinking, Urban Trails, 
Creative Cities, Educational Project. 

Introdução 

Um parlamento como o existente no Brasil - um dos mais caros do mundo e o que 
menos presta serviços à população (Transparência Brasil, 2013 e Revista Veja, 
2010)- não garante a democracia almejada. O Artigo 5º da Constituição Federal 
(CF, 1988), através dos incisos IV e IX estabelece, respectivamente, que é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; e, considera a 
liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença. 

Embora a Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001 (Estatuto da Cidade) no seu 
capítulo IV estabeleça a importância da gestão democrática das cidades, inclusive 
ressaltando que essa gestão deve ocorrer por meio da participação da população 
e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; na 
prática, os canais de comunicação e de informação populares disponíveis, são 
insuficientes para permitir aos cidadãos a formulação e o acompanhamento da 
execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.  
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A norma técnica brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 
12.267/ABNT, 1992) quando fixa as condições para orientar a elaboração de 
planos diretores municipais, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal (CF, 
1988), reforça o papel do Plano Diretor como instrumento básico do processo de 
planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento 
urbano e rural, norteando a ação dos agentes públicos e privados. Define que a 
Política de Desenvolvimento Urbano e Rural é um conjunto de objetivos e 
diretrizes para orientar a ação governamental relativa à distribuição da população 
e das atividades urbanas e rurais no território, tendo em vista ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar da população. 

A função social da cidade é colocada como aquela que deve assegurar as 
condições gerais para o desenvolvimento da produção, do comércio e dos 
serviços, principalmente para a plena realização dos direitos dos cidadãos, como o 
direito à saúde, ao saneamento, à educação, ao trabalho, à moradia, ao 
transporte coletivo, à segurança, à informação, ao lazer, à qualidade ambiental e 
à participação no planejamento e na construção do dia-a-dia da cidade. 
Entretanto, na maioria das vezes, quando são explicitados os objetivos, 
caracterização, diagnósticos e prognósticos, se percebe o distanciamento dos 
programas e projetos das reais necessidades da população. Infelizmente o 
processo democrático ou a tão propagada “gestão participativa” não sofre uma 
análise que avalie permanentemente o nível de atendimento dos objetivos, em 
face das prioridades de desenvolvimento e do seu custo social e ambiental. 

Geralmente as exigências de ordenação da cidade incluem parâmetros para 
urbanização, parcelamento, uso e ocupação do solo, utilização e preservação 
ambiental e de recursos naturais.  Entretanto, há um grande desequilíbrio entre 
as preocupações econômicas e de produção, e os equipamentos sociais e de 
serviços. Não se mede a programação de atendimento à população, quanto às 
questões de acessibilidade, mobilidade e, principalmente, quanto às questões 
básicas dos setores de saúde, habitação de interesse social, educação, lazer, 
atividades comunitárias e outros. 

A maioria dos planos diretores propõe instrumentação técnica, legal, 
orçamentária, financeira e administrativa, de forma a integrar os programas, 
orçamentos e investimentos, mas sempre em consonância com os interesses de 
empreendedores imobiliários, que enxergam a cidade apenas sob o ponto de vista 
do lucro e dos resultados financeiros imediatos. Na prática, todo o instrumental 
disponível é direcionado para tais setores. 

Verifica-se que o próprio aparelhamento dos agentes executivos é voltado a 
atender tais demandas. O desempenho das funções administrativas da Prefeitura 
é totalmente direcionado para extrair o máximo de benefícios de uma prática 
viciosa, que visa oferecer obstáculos e restrições em troca de favores, benefícios, 
apoio financeiro para campanhas eleitorais e outras regalias. 

Chegou-se ao requinte de se usar as operações consorciadas, que nitidamente 
favorecem investidores privados, com o objetivo de transformar áreas 
desvalorizadas, desqualificadas ou degradadas em ambientes propícios ao grande 



 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1044 

 

lucro. Pouco se faz no sentido de, adotar critérios para avaliação de propostas e 
projetos de cunho popular ou comunitário.  

Não existe estrutura e sequer investimentos para a implantação de novas 

ferramentas de participação. Muitas cidades não contam com serviços de 

atendimento à população, como ouvidorias eficientes, telefones gratuitos, e-

mails interativos, informativos impressos, ou outro canal qualquer. Também 

é perceptível a falta de treinamento dos funcionários públicos para lidar com 

as reclamações do cidadão. A maioria não sabe como recepcionar uma 

pessoa da comunidade ou como receber e encaminhar reclamações, 

propostas e sugestões. Na concepção de Marconi (2005) há necessidade de 

desenvolvimento da área de recursos humanos no setor público, de modo a 

criar condições para solução de alguns problemas ainda presentes, como 

desmotivação dos funcionários e a precariedade no atendimento aos 

cidadãos. 

No que se refere às políticas de recursos humanos no setor público, 

especialmente treinamento, autores como Gaetani (1998), Nunberg (1998) e 

Pacheco (2002) comentam que, na maioria das instituições públicas, não 

existem políticas definidas para o desenvolvimento do funcionário pelo 

treinamento e a progressão na carreira. 

As Câmaras Municipais em suas sessões e audiências regulares dificultam a 

participação popular, muitas vezes exigindo posturas extremamente formais 

para a participação do cidadão comum. 

Em muitas empresas privadas bem sucedidas, os colaboradores recebem 

capacitação intensiva e permanente, a fim de implantar práticas inovadoras e 

de valores internos para manter e fortalecer o relacionamento com sua 

clientela. Os setores de serviços públicos dificultam o relacionamento com o 

cidadão. 

A atuação do cidadão no planejamento da cidade está intrinsecamente ligada 

ao interesse desse cidadão em melhorar o nível de vida e as condições do 

seu ambiente. Seu entendimento sobre o futuro da cidade está diretamente 

associado ao seu próprio bem estar e o de seus filhos e familiares. Se 

dispuserem de meios para levar suas ideias e proposições as diversas 

instâncias de decisão e ação; se perceberem que suas reivindicações de 

caráter local estão sendo analisadas e avaliadas; se puderem acompanhar e 

opinar nos programas e projetos de governo, com certeza ampliarão sua 

participação e interesse. 

A comunicação humana é fator predominante na razão de ser de uma 

cidade. Portanto, as equipes de governo devem reconhecer este fato. Nos 

debates atuais sobre uma sociedade progressista e interativa, inclusive 

inserida no caminho da globalização, se considera a necessidade de um 

indivíduo cada vez mais criativo, capaz de decidir com ampla diversidade 

de conhecimentos. Porém, a conquista dessa autonomia individual requer 
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uma participação política mais refinada e consistente, uma significativa 

mudança individual voltada à humanização. 

A participação popular deve ser vista como um poderoso instrumento de 

humanização e de desenvolvimento social. As facilidades de participação 

estimularão a capacidade criadora dos usuários da cidade. A população 

precisa ter a possibilidade de exprimir suas aspirações e sugestões. Em 

contrapartida, as equipes de planejamento da cidade, ao formularem 

programas e projetos construtivos e criativos devem buscar inspiração na 

coletividade. 

Neste trabalho são apresentados dois projetos facilitadores para fomentar a 

participação dos cidadãos na vida cotidiana e no desenvolvimento de 

cidades criativas, um de forma direta e outro indireto. Na forma direta se 

sugere o Projeto “Pensando e vivendo a cidade”; e, na forma indireta, a 

inclusão de práticas educacionais inovadoras, através do Projeto “Trilhas 

Urbanas”.    

Objetivos 

Quando se sugere o desenvolvimento de práticas e iniciativas criativas, se verifica 
a ausência de ferramentas e instrumentos facilitadores para a participação 
popular. O objetivo deste trabalho é propor formas fáceis, criativas e de baixo 
custo, que permitam ao cidadão, seja da área urbana ou rural, participar mais 
intensamente do cotidiano de seu município.  

Objetiva-se também, a inclusão de práticas educacionais inovadoras no 

ensino formal, especialmente nas escolas de ensino fundamental e médio.   

Metodologia  

O trabalho foi realizado através de um conjunto de processos de estudo, de 

pesquisa e de reflexão. Foram utilizadas publicações de assuntos variados, 

em revistas, jornais e livros. Na metodologia empregada, o autor procurou 

assimilar e resumir um variado espectro de posições, obtidas a partir dos 

noticiários da TV e da consulta dos informativos periódicos que recebe dos 

sites da Internet onde está cadastrado. 

No caso deste trabalho, cabe observar que a atividade de pesquisa também 

foi apoiada no arquivo pessoal que o autor possui. 

O manuseio dos recursos da mídia eletrônica, gerados pela tecnologia 

informacional, com a leitura diária de diversos textos, artigos, notícias, 

iniciativas, análises e pronunciamentos obtidos pela Internet, serviram para 

alinhar as ideias contidas no trabalho.  

Além das referências bibliográficas indicadas, o autor, que exerce atividade 

docente no ensino em nível superior a mais de trinta anos, levou em 

consideração o posicionamento dos seus alunos, obtidos em sala de aula; e, 
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de vários colegas professores universitários de cursos variados, que exercem 

o papel de educadores e estão plenamente inseridos no contexto histórico-

cultural do país. 

A prática da documentação pessoal é uma constante para a maioria dos 

professores. No caso deste trabalho é importante ressaltar que o autor dispõe 

de um arquivo pessoal organizado ao longo dos anos, contendo temas e 

subtemas diversificados, com cerca de quatrocentas pastas digitais. Portanto, 

além da documentação temática e bibliográfica, esse acervo geral armazena 

conteúdos de fontes perecíveis. 

Nestas observações metodológicas deve-se ressaltar que muitos elementos 

da construção textual dos projetos apresentados foram absorvidos da 

documentação pessoal do autor, incluindo anotações de conferências, 

palestras, seminários e debates. 

O trabalho profissional no dia a dia do autor, atuando como arquiteto e 

urbanista, na elaboração de planos diretores municipais, principalmente em 

cidades do estado de São Paulo, colaborou na reflexão sobre os diversos 

contextos da vida social, política e econômica do Brasil. 

O texto final foi concebido como síntese de um conjunto de reflexões, 

baseada na problematização das questões urbanas, principalmente das 

cidades brasileiras, e que permita ao leitor o entendimento e a discussão dos 

projetos propostos. 

O conteúdo dos projetos reflete a busca pela interdisciplinaridade do 

referencial teórico, pressuposto básico das propostas apresentadas. O grande 

desafio metodológico é o despertar da capacidade crítica e das atividades 

criadoras. 

 

1. Projeto “Pensando e Vivendo a Cidade” 
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Na forma direta, o Projeto “Pensando e vivendo a cidade” propõe o envolvimento da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (Empresa pública federal).  

Considerando que os “Correios” do Brasil completam este ano (2013) 350 anos de 
existência; considerando que a ECT está cotada entre as melhores empresas de 
serviços postais no mundo (conforme Accenture - Revista Isto É, 2268/ 2013); 
considerando que sua política empresarial divulgada publicamente, propõe 
constante renovação e modernização, com amplo portfólio de produtos e 
serviços; pensou-se em aproveitar o slogan publicitário adotado: ”ir mais longe 
pelos brasileiros” (veiculado em anúncios nas melhores revistas do país nos 
últimos meses)-(Revista isto É, 2013); e, sugerir um novo processo de participação 
popular, aproveitando a sua estrutura nacional. 

A viabilidade da proposta é justificada porque todos os estados da Federação (no 
caso do Brasil) são atendidos pelos serviços postais. Os Correios possuem 
abrangência territorial nacional (ver http://www.correios.com.br, 2013). 
Consideram-se como fator incentivador, que todos os municípios brasileiros 
dispõem de “caixas coletoras” de Correios, além de sedes municipais e instalações 
físicas das prefeituras, câmaras municipais, agências bancárias, etc.  

O projeto “Pensando e vivendo a cidade” se utilizaria de folhetaria, com 
“impressos-carta” de livre postagem. Esses “folhetos postais” poderiam ser 
confeccionados com papel reciclado, enaltecendo a importância do processo de 
reciclagem na gestão de resíduos sólidos (conforme a Lei Federal nº 12.305, de 02 
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

As empresas nacionais, transnacionais, estaduais e municipais seriam 

convidadas a compor parceria para patrocinar esses “folhetos postais” 

(folders), em troca da veiculação de suas logomarcas nos envelopes e nos 

coletores postais urbanos e rurais. A inserção de logomarcas, os critérios, 

tamanhos, dimensões seriam estabelecidas pelo departamento competente 

dos Correios.  

Os folhetos postais impressos e previamente selados se transformariam em 

cartas por meio de pré-franqueamento. A tarifa do serviço, valor fixado em 

base unitária, seria assumida pelos parceiros do projeto, através do 

patrocínio de uma quantidade numerada de impressos. O cidadão teria 

acesso aos “folhetos-carta” em diversos pontos de sua cidade, inclusive nos 

bairros residenciais, zonas industriais, zonas comerciais e de serviços 

(exemplo: padarias, supermercados, lojas, indústrias, microempresas, etc.). 

Nesses locais se situariam as “caixas coletoras dos correios”, intituladas: 

“Pensando e vivendo a cidade”, onde seriam depositadas as sugestões, 

críticas e proposições. Todos os cidadãos, independentemente de sexo, nível 

socioeconômico, ou de faixa etária, morador ou não na cidade, turista ou 

visitante, poderá adicionar qualquer crítica, sugestão ou proposta para 

programas, projetos e obras na cidade.   

http://www.correios.com.br/
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No “folheto-carta” se garante a identificação do remetente, do seu endereço 

e do correspondente número da carteira de identidade- RG. No caso de 

menores de doze anos, um adulto maior de idade (familiar, amigo ou 

qualquer professor), seria indicado como coproponente e corresponsável. Os 

“folhetos-carta” ao serem depositados nas “caixas coletoras” se 

transformam em envelopes, correspondências invioláveis, conforme a 

legislação brasileira (Lei Federal nº 6.538/1978). 

Essas correspondências, originárias através dos “folhetos-carta”, seriam 

recolhidas pelo Sistema de Coleta dos Correios e encaminhadas para uma 

Comissão Municipal de Cidadania, formada voluntariamente por 

munícipes, funcionários públicos ou não. Nas grandes cidades essas 

comissões seriam organizadas por bairro ou por setor urbano. 

As comunidades moradoras na periferia são as mais carentes de canais de 

comunicação. Os grupos populares precisam de meios para que possam se 

manifestar e apresentar suas demandas (Pereira,1982). Espera-se que o 

novo canal de comunicação proposto não se constitua apenas numa simples 

carta de reclamações. O uso do folheto-carta via postal, atingirá a 

administração da cidade, encaminhando projetos e ações. 

Cada indivíduo deve ser considerado como capaz de se expressar, 

oferecendo ideias, sugerindo coisas, e apontando soluções, 

independentemente de disputas locais, influência de líderes comunitários, 

religiosos, direcionamento ideológico, repressão do grupo, da família ou de 

amigos; livre de disputas, brigas e competições (Pereira, 1982). 

Muitos cidadãos possuem boas ideias, mas não sabem expressá-las em 

reuniões, situação geralmente agravada pela dificuldade de se apresentar e 

de falar em público. 

Esse canal de comunicação estaria incluindo qualquer cidadão, morador, 

viajante ou turista, em qualquer circunstância locacional, seja na periferia, 

num conjunto habitacional, bairro nobre ou no centro da cidade. 

A Comissão Municipal de Cidadania procederia periodicamente à abertura 

e leitura dos “folhetos-carta”, registrando num Sistema Informatizado todas 

as críticas, observações e sugestões. O material deve ser organizado através 

de planilhas Excel, por temas e assuntos de interesse da cidade. Após uma 

prévia triagem, que excluiria apenas aquelas cartas de utilizassem palavras 

obscenas, ofensas morais, agressões, dizeres ou desenhos injuriosos, e 

aquelas consideradas incompreensíveis, os conteúdos seriam registrados na 

planilha do Sistema. Logo após o lançamento da crítica ou da proposta nessa 

planilha, o Sistema emitiria automaticamente, uma mensagem ao remetente, 

contendo o número do registro e a data da inserção. 

A sequencia da numeração com periodicidade anual poderia servir para 

contemplar um pré-determinado número de participantes do projeto, com 

sorteio de prêmios trimestrais, semestrais ou anuais. Essa relação de 
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sugestões, críticas e propostas daria origem a um informativo impresso e 

outro digital, que seriam disponibilizados à população da cidade, 

autoridades públicas constituídas (prefeito, vereadores), magistrados, 

promotores públicos, delegados de polícia, comandantes de polícia militar, 

etc. Nesse informativo impresso ou digitalizado apareceria os dados 

estatísticos, com os resultados da participação da população.  

Acredita-se que o projeto “Pensando e vivendo a cidade”, oferecerá suporte 

aos administradores públicos e vereadores eleitos, no sentido de, identificar 

as prioridades da população. De maneira geral as Câmaras Municipais 

olham com certa indiferença as reivindicações populares. Os vereadores se 

consideram autossuficientes na representação da sociedade civil; e, com 

poder em suas mãos, de decisão de atender ou não aos anseios das 

comunidades. Dessa forma não oferecem respostas eficientes aos problemas 

sociais. Portanto, quanto à Câmara Municipal, o projeto oferecerá 

instrumento alternativo ao trabalho dos vereadores. 

O desenvolvimento de cidades criativas exige disposição do Poder Público 

para receber, captar e prospectar inovações. Porém, qualquer estrutura 

organizacional da administração pública precisa avaliar permanentemente os 

canais de comunicação e de participação. Isso não ocorrerá sem um sistema 

paralelo independente, pois não se trata apenas de receber reclamações e dar 

atendimento, é necessário avançar na valorização do ser humano, pois além 

de eventuais melhorias em obras e serviços é fundamental conhecer, 

estreitar e realizar os desejos e as necessidades dos munícipes. 

Essa dinâmica estimulará os cidadãos a participarem mais do dia a dia de 

suas cidades e, pouco a pouco, oferecerá um verdadeiro “espaço 

democrático”, simples, inovador, inclusivo, e até criativo. O aprimoramento 

do processo se daria com as práticas de participação e de educação. 

Evidentemente que outras manifestações podem ser realizadas, tais como: 

teatros, filmes, debates, cartazes, cursos, encontros e celebrações.  

No futuro, quando as novas tecnologias da informação e de comunicação 

estiverem disponíveis e acessíveis a todos os cidadãos, como tablets, ifones, 

smartphones e outros, com certeza dispor-se-á de canais mais ágeis e muito 

mais diretos. 

1.1 As Comissões Municipais de Cidadania e os Partidos Políticos 

A experiência das Comissões Municipais de Cidadania pode e deve ser 

estendida aos Partidos Políticos. Observa-se entre os brasileiros uma 

significativa vontade de participação no processo político, econômico, 

social e cultural, principalmente entre os jovens (vide manifestações 

populares ocorridas em todo o Brasil, junho/2013). 

Historicamente, a democracia, tanto em teoria como na prática, tem dado 

pesos diferentes à importância do domínio da maioria, à liberdade 

individual e à igualdade de direitos, mas é difícil imaginar um Governo 
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democrático em que esses critérios estejam ausentes de maneira notável 

(Ekirch Jr, 1965). 

A palavra democracia deriva das duas raízes gregas, demos e kratia, que 

significam o povo, ou massa (demos) e poder, autoridade ou governo 

(kratia). Significa, assim, literalmente, a autoridade do povo, ou o poder do 

povo. Sob essa versão original de democracia ateniense, os cidadãos 

gozavam de liberdade de palavra e de reunião. Péricles (495-429 a.C), 

célebre estadista e orador da Grécia Antiga - um dos principais líderes 

democráticos de Atenas, observou devidamente: “Nosso governo é 

chamado uma democracia porque sua administração está nas mãos não dos 

poucos, porém dos muitos... Todos nós participamos da tarefa de 

considerar e decidir a política pública...” 

Os Estados democráticos modernos ainda estão em débito com a 

democracia grega, cujos méritos Péricles afirmava. (Ekirch Jr, 1965). 

A ausência de canais de participação foi agravada nos últimos anos, porque 

os partidos políticos no Brasil se afastaram dos conteúdos programáticos, 

abandonaram o interesse pela arregimentação de novos membros baseada na 

construção de programas e projetos; e, não inovam nos estilos de 

organização interna. 

Nota-se uma crescente preocupação quanto às estratégias a serem 

desenvolvidas para obtenção de votos nas eleições regulares e para 

composições pré e pós-eleitorais, apenas para viabilizar o exercício do 

Poder. Não há qualquer trabalho sério e persistente para o fortalecimento da 

representatividade dos diferentes segmentos da população. As organizações 

populares são desprezadas. Os partidos políticos não acolhem as associações 

de moradores, entidades de bairros residenciais, organizações não 

governamentais, entidades classistas ou empresariais, e sindicatos. 

 Não há efetiva participação popular nas organizações partidárias, e o 

trabalho de conscientização política não é considerado relevante. Nesse 

modelo os problemas sociais se acumulam, pois as questões gerais e 

específicas que afligem a sociedade são relegadas a um segundo plano. 

Conforme o prof. Paulo Freire, “a ação cultural para a liberdade se 

caracteriza pelo diálogo constante e seu fim principal é a conscientização 

das massas. O papel fundamental dos que estão comprometidos numa ação 

educativa e cultural para a conscientização não é propriamente falar sobre 

como construir a ideia libertadora, mas convidar os homens a captar com 

seu espírito a verdade de sua própria realidade”. (Freire, 1980). 

Este trabalho objetiva oferecer e debater caminhos alternativos para 

expansão da participação popular; e, obter uma maior mobilização política, 

através da formulação de projetos práticos que atendam o dia a dia de todos 

os segmentos sociais. 



 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1051 

 

O momento exige “o revigoramento das instituições democráticas, 

debilitadas pelo longo período de recesso da participação popular em todos 

os níveis da vida social, cultural, econômica e política” 

(Tabak&Toscano,1982). Infelizmente, a recente democracia brasileira ainda 

não incorporou plenamente o conceito de cidadania. Uma grande parcela da 

população ainda não compreendeu a importância do título eleitoral. Esse 

grande contingente eleitoral fica vulnerável às estratégias do marketing 

político e eleitoral; além disso, não possui conscientização e informação 

suficiente para qualificar o ato de votar. 

Neste trabalho se oferece uma forma simples e independente de 

engajamento popular, um exercício de participação, que ao longo do tempo 

seja absorvido por todas as associações e partidos políticos no Brasil. 

Nos partidos políticos a militância de base não é mais organizada e mantida 

sobre programas e projetos comunitários municipais, ou sobre amplos 

debates de questões regionais ou de interesse nacional; agora, a militância 

de base é servil, organiza pequenos eventos, prepara as festas, faz o 

churrasco, recepciona os convidados, entrega os lanches, serve as bebidas e 

os cafezinhos, distribui os panfletos, carrega as bandeiras, aplaude nas 

reuniões e, no final, executa a faxina. Grande parte dessa “militância de 

base” é remunerada ou agraciada com pequenos favores, doações de 

alimentos, cestas básicas, vales transporte e outras benesses. A militância 

serve os “políticos natos”; e, raramente essas pessoas entram na lista de 

candidatos a mandato. 

 A prática atual é excludente, não abre espaços para reivindicações 

populares gerais ou específicas, tão necessárias nas cidades brasileiras. 

O processo político partidário no Brasil é tão volátil, que um ou dois anos 

após as eleições a maioria dos eleitores sequer lembra os nomes de seus 

candidatos e, tampouco conhece as atribuições do poder executivo e 

legislativo. 

De outro lado, a classe política se afastou demasiadamente dos anseios 

populares. As promessas apresentadas no período eleitoral são rapidamente 

esquecidas. Nem mesmo a oposição, formada pelos partidos e legendas que 

não obtiveram resultados favoráveis nas urnas, consegue atuar de forma 

organizada, independente, e construtiva. Em muitos casos a oposição 

canaliza suas forças para abrir espaço político; e, se for possível, se associar 

aos eleitos para obtenção de empregos, cargos, e acesso a verbas públicas. 

O desempenho da maioria dos parlamentares eleitos em todos os níveis é 

direcionado exclusivamente aos seus interesses pessoais, familiares, ou dos 

grupos que contribuíram financeiramente nas campanhas eleitorais.  

O conceito de participação não se esgota na simples presença física, mas se 

exercita na proposição de ideias, na apresentação de sugestões, críticas e 
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reivindicações. Participar reflete a vontade de pertencer a um grupo social 

ou instituição e neles integrar-se como parte do todo. 

O conceito de participação e politização se desenvolve a partir do 

envolvimento em questões de caráter coletivo, com novas formas de ação, 

para que venham influir de modo direto na condução do processo 

sociocultural, econômico e político. 

2. Projeto “Trilhas Urbanas” 

 Na forma indireta, outro projeto facilitador para fomentar a participação 

dos cidadãos na vida cotidiana e no desenvolvimento de cidades criativas, 

foi denominado de Projeto “Trilhas Urbanas”. Nesse âmbito se pretende a 

inclusão de práticas educacionais inovadoras no ensino formal, 

especialmente nas escolas de ensino fundamental e médio.  Foi considerada 

uma forma indireta porque atinge os cidadãos a partir de um processo de 

educação e conscientização.  

O projeto “Trilhas Urbanas” foi inspirado na vasta experiência do autor na 

concepção de projetos e práticas de educação ambiental para trilhas naturais, 

no desenvolvimento de projetos de ecoturismo, na prática do ambientalismo, 

e nos programas de conservação ambiental, principalmente em áreas 

naturais e urbanas de grande interesse histórico, arquitetônico, arqueológico, 

antropológico, paisagístico e cultural; e, pesquisas científicas junto à ONG- 

Instituto de Pesquisa e Ciências Ambientais de Bertioga - Instituição sem 

fins econômicos, que atua predominantemente na região da Baixada 

Santista, no litoral do Estado de São Paulo (IPECAB 1994/2013).  

O projeto também levou em consideração as conclusões do documento 

“uma visão transdisciplinar para uma ação conjunta”, organizado durante a 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização pública para a Sustentabilidade, realizada em Tessalônica, 

na Grécia, de 8 a 12 de dezembro de 1997. Nesse documento foi enfatizada 

uma nova visão do papel da educação e conscientização pública para se 

alcançar a sustentabilidade, forte conceito surgido nos últimos anos. A 

educação como meio de trazer mudanças em comportamentos e estilos de 

vida para disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades, na 

preparação da sociedade para suportar mudanças oriundas de todos os 

setores da sociedade. (IBAMA, 1997). 

Conforme a Política Nacional de Educação Ambiental entende-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (Lei Federal nº 9795/99). Entre os princípios dessa política 

se considera a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando 

a interdependência entre o meio natural, o sócioeconômico e o cultural, sob 
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o enfoque da sustentabilidade; evidentemente, além do meio natural, se 

inclui o meio ambiente urbano. 

Na educação ambiental através de trilhas naturais utiliza-se o próprio meio 

ambiente natural como espaço de aprendizagem. Estimula-se a observação, 

a descoberta, e o mostrar; geralmente, antes de percorrer as trilhas, os 

educadores e monitores preparam um roteiro básico para as diversas 

explicações, focando detalhes e características que enriqueçam o 

entendimento e o conhecimento dos participantes. Os educadores mais 

experientes destacam aspectos “escondidos” no ambiente, provocam o 

exercício da descoberta, e aguçam a percepção e o sentir (Nunes, 2011).  

É comum relacionar aspectos do meio físico e do biótico, indicando riachos, 

cachoeiras, nascentes, aspectos climáticos e paisagísticos. Também é 

possível apresentar árvores, plantas, flores, frutos e sementes; durante uma 

caminhada em trilhas naturais são observadas pegadas de animais 

silvestres, ninhos e pássaros. No silêncio das matas e dos parques se ouve o 

canto de pássaros, a movimentação de pequenos animais e o suave 

farfalhar das folhagens sob a ação dos ventos (Nunes,2011). A palavra 

mágica é o encantamento que a natureza oferece.  

O Projeto “Trilhas Urbanas” absorve estratégias usadas nos programas de 

educação ambiental, principalmente aquelas utilizadas em trilhas naturais, 

tais como: identificação da origem dos problemas ambientais nos diversos 

ecossistemas e suas relações com o desenvolvimento econômico e social; a 

identificação das necessidades da humanidade, principalmente aquela 

residente nas áreas urbanas; a compreensão do processo de urbanização e da 

contínua transformação dos espaços urbanos; o olhar das cidades e da 

paisagem natural e construída, valorizando o sentir e o viver na cidade; e, a 

discussão e o estímulo para a convivência social e absorção de 

conhecimento científico e tecnológico. 

O Projeto “Trilhas Urbanas” propõe a interação da história, do urbanismo e 

do meio ambiente, com o planejamento e a organização de passeios a pé, 

através dos diversos espaços que a cidade oferece. Inicia-se pela leitura do 

mapa da cidade, com identificação do local onde a cidade nasceu (o marco 

zero). Outras questões deverão ser formuladas: como aconteceu o 

crescimento, as direções, os principais aspectos condicionantes do meio 

físico, os espaços verdes disponíveis - praças, parques e jardins; e, a 

reconciliação da cidade com o rio, lagos, represas ou com o mar, em regiões 

costeiras. 

Evidentemente que se pode também propor passeios de bicicleta ou a 

utilização do transporte público. Entretanto, a maioria das cidades 

brasileiras ainda não dispõe de rede cicloviária, com ciclovias modernas, 

sinalizadas e seguras. O transporte público no Brasil, com raríssimas 

exceções é ineficiente, desorganizado e desconfortável. Portanto, o Projeto 

“Trilhas Urbanas” se inicia com caminhadas. 
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As escolas públicas estaduais e municipais disporiam de suporte logístico 

para o transporte de seus alunos através de convênios com o Estado e os 

municípios, com empresas de transporte e de turismo. Os custos dessa 

logística seriam absorvidos pela ampliação de recursos e investimentos na 

educação. 

O Projeto “Trilhas Urbanas” propõe que os estudantes saiam do ambiente 

físico das escolas urbanas. Trata-se do desenvolvimento de técnicas de 

aprendizagem baseado no contato direto com a dinâmica urbana das 

cidades. 

O Projeto “Trilhas Urbanas” compromete-se com a formação de uma 

consciência crítica. “A consciência crítica é a representação das coisas e 

dos fatos como se dão... Nas suas correlações causais e circunstanciais” 

(Freire, 1980). 

Deve-se considerar que é próprio da consciência crítica a sua integração 

com a realidade. Portanto, como propõe o educador Paulo Freire, o que 

teríamos de fazer numa sociedade em transição como a brasileira, inserida 

num processo de democratização, com o povo em grande parte emergindo, 

seria tentar uma educação que fosse capaz de colaborar com ele na 

indispensável organização reflexiva de seu pensamento (Freire, 1980).  

Educação que coloque à disposição meios para a análise da realidade, 

integrada ao tempo e ao espaço. Considera-se a percepção e a vivência do 

espaço urbano, através das trilhas urbanas, adequadas para isso. 

Na escolha e no dimensionamento de um percurso, devem-se levar em 

consideração as relações espaço-tempo, a acessibilidade, a mobilidade, o 

uso do solo urbano, as múltiplas atividades, as vias de circulação, as 

interfaces entre ruas-praças e parques, os eixos de desenvolvimento, os 

vetores de expansão, as barreiras urbanas, os espaços isolados, os aspectos 

arquitetônicos, a circulação de pessoas, materiais, matérias-primas e 

mercadorias, a segregação socioespacial e a própria evolução da cidade. Nas 

cidades litorâneas: a orla, a planície, ou a relação com morros e serras. 

Como diz Kevin Linch (1980), todo cidadão possui numerosas relações com 

algumas partes da sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias 

e significações. 

Considerando que a cidade é o produto de muitos construtores que 

constantemente modificam a estrutura por razões particulares; e, 

considerando que a cidade se transforma a todo o momento, partindo do 

conceito pragmático de que a transformação é a própria essência da 

realidade, a filosofia do progressismo declara que a educação está e deve 

permanecer sempre em processo de desenvolvimento. Portanto, os 

educadores devem estar preparados para modificarem métodos e diretrizes, 

à luz de novos conhecimentos e de mudanças no ambiente (Kneller, 1970). 
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O Projeto “Trilhas Urbanas” propõe que ao longo dos percursos escolhidos 

se busque compreender a estruturação e a identificação do meio ambiente, 

pois essa ação é uma atividade vital de todos os animais, especialmente os 

homens. Os educadores devem explorar todas as espécies de orientação: as 

sensações visuais (visão), a luz e a sombra, a forma, o movimento, o 

repouso, aceleração e a velocidade, assim como o emprego de outros 

sentidos, tais como: o olfato, a audição, o tato, a cinestesia e outros. 

Os professores considerarão os percursos adequados aos deslocamentos dos 

alunos, através de logradouros públicos e espaços livres, que formem 

trajetórias ou caminhos. Inicialmente terá prioridade a localização de 

atrativos; depois, as questões culturais e os interesses específicos dos 

conteúdos das diversas disciplinas envolvidas. 

O Projeto “Trilhas Urbanas” objetiva descobrir, mostrar, explicar e fazer 

entender o funcionamento da cidade. Tudo na cidade pode servir para 

aprimorar o processo de aprendizagem. A compreensão e o entendimento da 

cidade despertarão nos jovens os sentimentos e as sensações de pertencer ao 

coletivo. 

O desenho da cidade, com seu traçado, avenidas, ruas e praças, oferecerá 

elementos para análise do meio urbano. A arquitetura mostrará seus prédios 

e sua intervenção para a melhoria da qualidade do viver. Na observação é 

possível enxergar quais as práticas e os conceitos que devem ser revistos e 

como preservar e proteger o patrimônio histórico e cultural da cidade. A 

consciência da proteção, preservação e conservação é diretamente 

associada ao conhecimento, inclusive o amor e o respeito. Ninguém 

preserva ou conserva algo que desconhece. (SMA/SP - CEA, 1999). 

Os morros, cumes, florestas e cursos d’água; a fauna, as árvores e os 

pássaros; as cores, o ar, e os ventos, proporcionarão profundos sentimentos 

da relação homem-meio ambiente. 

A observação e entendimento do movimento das águas e das chuvas, mais a 

análise do escoamento e da drenagem urbana, facilitará a compreensão do 

funcionamento do ciclo hidrológico e poderá alimentar conteúdos de 

diversas disciplinas, como geografia, ciências, matemática, física, química, 

biologia e outras. Equipamentos públicos (a Prefeitura, a Câmara, as 

escolas, o hospital, o Fórum e outros) mostrarão o nível de 

comprometimento das lideranças e dos dirigentes públicos com a cidade, 

além de proporcionar temas para a discussão dos conceitos de cidadania; o 

mobiliário urbano e os seus monumentos, fontes, chafarizes, bancos de 

praças, floreiras, coberturas de ônibus, destacarão os aspectos de uso e 

manutenção necessária.  

Todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da 

paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, servirão para ilustrar 

abordagens pedagógicas. Os percursos e o próprio caminhar deverão ser 
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dimensionados, para aproveitamento de noções de medidas de distâncias, 

áreas, tempos e velocidades. 

As técnicas construtivas, as obras de alvenaria, o uso da madeira, concreto e 

vidro; os prédios, casas e fachadas que se constituem no cenário urbano, 

poderão ser explorados de forma visível e concreta.   

A infraestrutura urbana como abastecimento de água, coleta, tratamento e 

disposição de esgoto; a geração, coleta, tratamento e disposição de resíduos 

(principalmente os resíduos sólidos); a iluminação pública; a geração de 

energia e diversos outros aspectos, inclusive técnicos, poderão oferecer 

subsídios para diversas abordagens.  

As áreas verdes, as praças, os parques urbanos, jardins e gramados; e, as 

árvores urbanas e os animais domésticos fomentarão aspectos relevantes 

para estudo. Os problemas ambientais urbanos poderão ser destacados, 

analisados e exercitados quanto às alternativas de solução.   

Olhar o céu, o sol, a lua e as estrelas; observar o solo e o relevo 

proporcionará ensinamentos consistentes sobre cosmologia, astronomia, 

climatologia e topografia. Assuntos diversos poderão ser explorados, como 

luz natural, sombras, matéria e formas de energia, mapeamento, bússolas, 

marcos geodésicos e até GPS. 

Os bairros da cidade, as zonas (residenciais, comerciais e industriais), o 

conjunto de vias (o sistema viário: avenidas, ruas, ciclovias e caminhos), a 

circulação de veículos (automóveis, caminhões, motocicletas e bicicletas) e 

de pessoas (pedestres), as modalidades de transporte, o trânsito, os 

estacionamentos, a sinalização, tudo isso poderá ser utilizado pelos 

professores para a consolidação de conhecimento. 

O uso e a ocupação da cidade, seu crescimento, suas obras e construções; as 

questões de poluição do solo, da água e do ar servirão para estimular 

estudos sociais e econômicos, como aspectos relacionados com a produção 

da riqueza, sua distribuição e benefícios. 

As características econômicas do município, as atividades produtivas, o 

comércio, a indústria e o lazer serão relacionados a vários outros assuntos, 

como produção agrícola, produção industrial, cultural, profissões e 

profissionais, atividades artísticas e turísticas. São incomensuráveis as 

conexões que podem ser realizadas num planejamento de conteúdos. 

Todos os profissionais que atuam na cidade podem participar: 

administradores, médicos, engenheiros e arquitetos, advogados, professores, 

lixeiros, bombeiros, policiais, comunicadores, técnicos de todas as áreas; 

todas as habilidades devem ser enaltecidas, do trabalho intelectual ao braçal. 

Todas as atividades e a diversidade de trabalhadores são fundamentais para 

a construção da cidade e da qualidade de vida urbana. 
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O Projeto “Trilhas Urbanas” pode ser enriquecido com a participação da 

educação artística e musical, nas diversas manifestações culturais: da 

música, do canto, das danças, do folclore e das artes em geral. 

Todas as crenças religiosas, as comemorações, as festas e as celebrações 

formam a multipluralidade de culturas, essencial na formação de um povo, 

especialmente o povo brasileiro, composto de pessoas das mais diferentes 

origens.  

O Projeto “Trilhas Urbanas” propõe o envolvimento dos artistas: atores, 

músicos, pintores e escultores. 

A cidade pode e deve se tornar um espaço lúdico, principalmente para as 

crianças; a cidade pode ser vivida através de lendas, ritos, tradições, 

fotografias, desenhos, brincadeiras e da prática de inúmeros esportes. 

Como exemplo, nas caminhadas através de áreas comerciais, o professor 

pode desafiar seus alunos para a escolha da porta da loja mais limpa e 

iluminada, a vitrine mais arrumada e bonita, a fachada mais atrativa e 

conservada, os produtos que são comercializados e os preços praticados. 

Com isso os alunos exercitarão uma avaliação de aspectos qualitativos das 

áreas comerciais.    

Além de um projeto educacional, busca-se uma construção de saberes, um 

novo caminho para despertar as pessoas, em especial, as crianças e os 

jovens, para uma nova consciência de amor e respeito ao próximo. 

Acredita-se que o desenvolvimento de cidades criativas utilizará as novas 

tecnologias, mas somente se fará realizar se houver certa espiritualização 

dos seres humanos, um balanceamento entre o “ter” e o “ser”. A cidade deve 

expressar os desejos e sonhos de todos os seres humanos e de suas famílias. 

O Projeto “Trilhas Urbanas” despertará nos participantes o interesse por 

diversas questões. A percepção do cotidiano oferecerá uma maior 

motivação. Essa motivação provocará “ambientes colaborativos”, que 

poderão ser criados na própria escola e nas salas de aula, permitindo a troca 

de experiências vivenciadas, inclusive por meio da Internet.  

Na implantação da Educação Ambiental no Brasil se propõe a organização 

de cadernos de atividades, que apresente cenários do planeta desejado, 

contendo textos multidisciplinares, utilizando imaginação e criatividade de 

todos para que a sociedade atravesse uma transformação maciça, 

necessária ao surgimento de uma sociedade planetária. (MEC-CEA,1998). 

O uso direcionado da Internet facilita o acesso a conteúdos, simplifica trocas 

e aumenta a produção de informação e do saber. 

As tecnologias da informação e de comunicação serão introduzidas passo a 

passo, através do acesso a computadores, celulares, etc. Gradativamente os 
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professores desenvolverão jogos e conteúdos colaborativos. As escolas 

serão estimuladas a desenvolver aplicativos específicos e fomentar suas 

próprias redes socioeducativas, fornecendo tablets, smartphones, lap tops e 

outras possibilidades. 

Após a realização das “trilhas urbanas” os educadores poderão formular 

testes e questões diretamente aos alunos, via SMS, por exemplo. 

O projeto poderá servir para avaliação do desempenho dos alunos e das 

turmas envolvidas. 

Considerando que as pessoas são naturalmente colaborativas, todos os 

novos exercícios pedagógicos serão benéficos para a melhoria da 

aprendizagem. 

Conclusões 

O Projeto “Pensando e vivendo a cidade” cumpre o objetivo da proposição de 
formas fáceis, criativas e de baixo custo, pois permite ao cidadão comum, 
urbanita ou camponês, participar do cotidiano de seu município. 

O Projeto “Trilhas Urbanas” atende ao objetivo de inclusão de práticas 
educacionais inovadoras, principalmente no ensino formal, embora possa ser 
também utilizado em programas informais de educação. 

Conclui-se que os projetos propostos, inclusive com os recentes aplicativos de 
geolocalização disponíveis no mercado, servirão para referenciar situações e 
problemas urbanos, ou qualquer proposição específica para as cidades. Acredita-
se no fomento e desenvolvimento da inteligência coletiva, através de propostas 
de intervenção nos espaços urbanos. 

Conclui-se que a partir do III- Congresso Internacional de Cidades Criativas, 
através das Faculdades de Educação do Brasil e de outros países, será possível a 
criação de uma Rede de Projetos de Educação, que permitirá que os docentes 
compartilhem seus planos de ensino, as trilhas urbanas concebidas e vivenciadas, 
e as experiências adquiridas, mostrando o que deu certo nas diversas práticas de 
aprendizado. 

Evidentemente que os projetos propostos poderão integrar redes sociais, 
especialmente as redes acadêmicas, aproximando ainda mais seus usuários, 
interligando as experiências realizadas, testando maneiras e práticas educativas, e 
fomentando novos projetos pedagógicos. 

Conforme menciona a Prof.ª Maria Tereza Lugo (2013), coordenadora de projetos 
do Instituto Internacional de Planejamento da Educação, órgão ligado à 
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO), “uma 
mudança qualitativa e definitiva da sociedade humana, passa por transformações 
profundas no modo de agir, pensar e gerir a educação e as escolas” 

(http://www.unesco.org). 

http://www.unesco.org/
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Como afirmou Roberto Civita (1936-2013), um dos fundadores da Fundação Victor 
Civita, para o contínuo aprimoramento da sociedade humana é preciso “a 
educação e a liberdade de expressão”. (http://www.fvc.org.br ,2013).  

Portanto, conclui-se que ambos os projetos estão em consonância com os 
objetivos do congresso; e, fomentarão o debate sobre o papel da juventude, das 
políticas públicas sociais como educação e a cultura, práticas para a solução dos 
problemas urbanos e excelência para as cidades de modo inovador e criativo. (III - 

Congresso Cidades Criativas, 2013)-(http://www.ciudadescreativas.es). 
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Resumen  

La investigación surge por el interés de explorar iniciativas que apunten a la 
construcción colectiva del espacio público desde las prácticas culturales locales, 
buscando identificar de qué manera ellas representan un aporte a la consolidación de 
Santiago como Ciudad creativa.  Para abordarla se cuestiona la condición de “creativa” 
que se asigna a las ciudades, considerando que éste es un atributo inherente (y 
exclusivo) de los seres humanos. Este reparo permite poner en valor la dimensión 
humana del problema, motiva a repensar el papel de la cultura en las ciudades 
creativas y releva el potencial del espacio público como escenario natural de 
encuentro ciudadano que incentiva la creatividad. 
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Abstract 

The research arises from the interest to explore initiatives aimed at the collective 
construction of public space from local cultural practices, seeking to identify how they 
represent a contribution to the consolidation of Santiago as Creative City. To address it 
the status of "creative" that is assigned to cities is questioned, considering that this is 
an inherent (and exclusive) attribute of human beings. This assessment allows valuing 
the human dimension of the problem, motivating to rethink the role of culture in 
creative cities and outstanding the potential of public space as natural citizen meeting 
scenario that encourages creativity. 
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Introducción  

A través de esta comunicación se presenta el trabajo de revisión documental que se ha 
realizado como parte de la investigación de tesis para optar al título de Magíster en 
Gestión Cultural. El tema escogido parte por el interés de analizar las relaciones que se 
crean alrededor de la cultura, la ciudad y la creatividad y que toman forma a través del 
concepto de “Ciudad creativa”. 

 

La multiplicidad de instancias que han incorporado este concepto durante las últimas 
décadas motiva a realizar un rastreo de su evolución, ámbitos de aplicación, críticas y 
perspectivas, con el fin de producir información que alimente un análisis crítico sobre 
la naturaleza del concepto y su potencial para incidir en la vida de una ciudad y de sus 
habitantes. 

 

Preguntas como ¿a quién y cómo beneficia que se consoliden ciudades creativas?, 
¿qué pasa con las creatividad en ciudades que no pertenecen a una red?, ¿qué tipo de 
acciones crean ciudades creativas, institucionales o autogestionadas, planificadas o 
cotidianas? fueron las que gatillaron esta investigación. Éstas ponen en cuestión la 
orientación prescriptiva que ha tomado el concepto y su omisión a la importancia de la 
dimensión humana en la creatividad. 

 

Desde la Gestión Cultural esta reflexión resulta relevante por el papel que puede 
desempeñar en la construcción colectiva de una ciudad basada en las prácticas 
culturales locales. En este sentido, se espera generar información y atraer la atención 
de gestores culturales hacia el trabajo en las dimensiones urbana, estética y política de 
los espacios públicos para potenciarlos como lugares de encuentro, de ejercicio 
ciudadano y de creatividad colectiva.  

 

Con este propósito, en la primera parte de la comunicación se empieza por revisar la 
evolución del concepto de “Ciudad creativa”, buscando identificar sus planteamientos 
originales y los elementos de análisis relevantes para abordar el problema. Luego se 
presenta cómo lo han implementado algunos de los casos más conocidos y 
posteriormente se exponen los principales argumentos que han motivado a replantear 
el enfoque. En la segunda parte, se presentan las dimensiones que se proponen como 
ejes de acción de la gestión cultural en los espacios públicos para la promoción de la 
creatividad en las ciudades. A manera de ejemplo, se abordan tres iniciativas que se 
surgieron en Santiago durante el último año. Finalmente para concluir se propone la 
ciudadanía creativa como reto para la gestión cultural y urbana. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Generar información que alimente la reflexión y el análisis crítico sobre los conceptos 
de ciudad creativa, ciudadanía creativa y espacios públicos, rescatando su potencial 
para la construcción de una perspectiva compartida de ciudad, en base a la cultura y la 
creatividad local 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las características distintivas del concepto de ciudades creativas 

- Caracterizar proyectos culturales que se consideren un aporte a la construcción de 
una ciudad creativa  

- Determinar los retos que impone la construcción de una ciudad creativa para la 
gestión cultural  

 

Metodología 

Esta comunicación corresponde a la primera fase de investigación de tesis para optar 
al título de Magíster en Gestión Cultural. Ésta se propone como un diagnóstico 
descriptivo sobre el estado del arte del concepto y sobre algunos casos que permitan 
analizar su implementación. La información presentada se ha obtenido a partir de la 
revisión de fuentes secundarias de tipo cualitativo, tanto bibliográficas como de 
páginas web.  

 

1. La ciudad creativa  

1.1. La propuesta de Charles Landry 

Sobre creatividad e innovación ligadas a lo urbano comenzó a debatirse a finales de la 
década de los 80, cuando se buscaban alternativas para superar la crisis de la 
producción manufacturera. En ese momento las prácticas culturales, deportivas y 
ligadas al entretenimiento también comenzaban a manifestar algún grado de 
incidencia en la economía y el desarrollo urbano, lo cual atrajo la atención de la 
academia y los gobiernos locales hacia la promoción de estos sectores. 

 

Uno de los precursores y promotores del concepto de “Ciudades creativas” ha sido 
Charles Landry, consultor e investigador inglés que para entonces se dedicaba a 
trabajar en ciudades de toda Europa, identificando problemas urbanos y 
potencialidades locales para resolverlos cultural, urbanística y tecnológicamente.  

 

En el documento “The Creative City” Landry y Bianchini (1995) argumentan qué es una 
Ciudad Creativa, porqué es importante promover este modelo y cómo lograrlo, a partir 
de las conclusiones de su investigación sobre la crisis en las ciudades europeas. Estos 
investigadores observan que los cambios en las estructuras económicas y productivas 
urbanas se manifiestan en una nueva orientación al conocimiento, la creatividad y la 
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innovación, lo que promueve la competencia entre ciudades por la localización de 
centros de investigación, universidades e industrias culturales. De manera que este 
fenómeno reclama iniciativas para generar experiencias más gratas, forjar 
responsabilidades compartidas y un mayor sentido de pertenencia entre todos los 
actores urbanos, además de intervenciones en la infraestructura de las ciudades.  

 

Para precisar qué significa que una ciudad sea creativa, estos autores definen la 
creatividad desde la sicología y la estética y analizan sus implicaciones en la vida 
urbana. Plantean su propuesta como una alternativa a la lógica instrumental y 
especializada dominante en la planeación urbana y sugieren el desafío a desarrollar un 
pensamiento lateral y holístico pero sintético basado en el diálogo interdisciplinario. 

 

En base a la diversidad de respuestas que fueron estudiadas en relación al manejo del 
transporte y la movilidad, la gestión del territorio y la vivienda, la integración y el 
diálogo social, el desarrollo de economías locales y el uso de tecnologías, Landry y 
Bianchini (1995) proponen un conjunto de 12 precondiciones para lograr una ciudad 
creativa. Junto con lo innovador que resultaba el concepto, este conjunto de 
condiciones (o “toolkit" que es el nombre original que se le dio en inglés) eran 
herramientas atractivas para ser implementadas en un múltiples instancias. Esto al 
mismo tiempo que amplió su rango de acción e impacto, también transformó el 
concepto original.  

 

En el texto “Lineages of the Creative City” Landry (2005) se propone hacer una revisión 
sobre sus planteamientos al advertir que muchas de las estrategias que se han 
formulado para promover ciudades creativas, tanto en Europa como en el resto del 
mundo, se han concentrado en el fomento de la producción y la infraestructura para 
las artes y la economía creativa. Afirma que esto es solamente una arista de su idea 
original, la cual aboga por crear las condiciones físicas, organizacionales y 
comunicacionales para promover la creatividad entre diferentes actores urbanos, sean 
públicos, privados o comunitarios. De esta manera es posible que todos los habitantes 
piensen, planeen y actúen en medio de situaciones complejas y se amplíen las 
posibilidades de solución de los problemas urbanos.  

 

1.2. Redes de Ciudades Creativas 

A manera de ejemplo, a continuación se presentan brevemente tres casos en los que 
se ha implementado el concepto de Ciudad Creativa. Los tres se han encargado de 
hacer compendios de la oferta cultural de las ciudades miembro, difundir aquellas 
experiencias exitosas y generar herramientas para reproducirlas. A través de un 
“mapeo cultural” que da indicios de las particularidades y capacidades de cada 
territorio, estas iniciativas buscan producir información para la planeación estratégica.  

 

La Red de Ciudades Creativas de la Unesco se fundamenta en la idea de que la cultura y 
la creatividad puede desempeñar un papel importante en la renovación urbana y por 
ello los gobiernos deben considerar su potencial de manera prioritaria al implementar 
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sus estrategias económicas. Con el fin de aportar a ese propósito, la Red consolida el 
repertorio de proyectos asociados a alguna industria creativa en particular (eventos, 
infraestructura, impacto) de cada una de sus ciudades miembro, así promueve 
también el intercambio de conocimientos, experiencias, habilidades técnicas y 
tecnologías entre sus miembros, las industrias culturales locales y los mercados 
internacionales. 

 

El proyecto Creative Cities del British Council nació en 2008 y ha sido instalado en 
ciudades de 15 países de Europa. Se basa en la comprensión de las ciudades creativas 
como lugares exitosos que brindan calidad de vida a sus habitantes, atraen inversiones 
y crean empleos. El proyecto se basa en tres elementos, la instalación de plataformas 
de difusión y el intercambio de experiencias, la posibilidad de establecer nuevos 
contactos y debatir ideas y la creación de herramientas estándar para resolver 
problemas urbanos. 

  

Creative City Network of Canada –CCNC es una organización que apunta a la 
promoción del intercambio de conocimientos, la investigación y el desarrollo 
profesional en el campo de la planificación y ejecución de políticas culturales locales. 
Asiste a los gobiernos locales, artistas y organizaciones con el desarrollo de programas 
y proyectos públicos en base a tres recursos: Mapeo cultural, planeación cultural y 
herramientas para el arte público, estimando que esta información ayuda a mejorar 
los procesos de análisis y toma de decisiones en base a la oferta cultural de cada 
territorio. 

  

1.3. Más allá de la ciudad creativa54 

Tanto la formulación conceptual como la implementación dela  Ciudad creativa en los 
modelos de planificación urbana han generado respuestas desde diferentes sectores. 
A continuación se presentaran dos visiones enfocadas principalmente en tres aspectos: 
la falta de debate y compromiso político, ético y valórico, la desatención a la 
cotidianeidad urbana y su incapacidad para generar cambios estructurales.  

 

Jonathan Vickery del Centro de Estudios de Política Cultural de la Universidad de 
Warwick hace su reflexión desde las políticas culturales y urbanas que el modelo ha 
involucrado en las ciudades del Reino Unido. Afirma que éste carece de reflexión 
política sobre el papel de la cultura en los principios de planeación y diseño de la 
ciudad. Esto se pone en evidencia a través de políticas que no están fundamentadas en 
las dinámicas naturales del contexto ni en una visión de futuro y que se limitan a 
patrocinar la producción cultural que demuestra resultados, más que a generar 
condiciones de vida cívica y urbana difícilmente medibles. (Vickery, 2011) 

 

Por su parte Paul Chatterton, profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de 
Leeds y activista político, dirige sus observaciones a la ausencia de debate sobre los 
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 Título tomado del texto de Vickery (2011). (Ver referencias) 
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valores y la ética implícitos en el modelo. Lo califica de discurso retórico y 
reduccionista porque se inserta naturalmente en las dinámicas de élites, prioriza la 
atracción de flujos económicos y deja por fuera de su agenda las acciones para reducir 
las inequidades estructurales fundamentales como la inclusión social. En suma, afirma 
que la creatividad para ser efectiva debería desafiar las estructuras y convenciones 
sociales y económicas, fomentando un cambio real más allá de grandes acciones o 
iniciativas inconexas. 

 

Ambos académicos resaltan que en los debates sobre las ciudades creativas se ignora 
la importancia de lo cotidiano, lo auténtico, lo no planeado o lo autogestionado, que 
en muchas ocasiones juega un papel importante en la producción de la ciudad. Vickery 
(2011) llama la “sobreproducción cultural en la era de la ciudad creativa” al 
predominio de la planificación de espacios físicos que se desentienden de las 
dinámicas locales y a la generación de cifras de impacto que no representan 
condiciones para crear ciudadanos más activos políticamente. Para referirse al tema, 
Chatterton  (2000: 396) alude a la expresión de Julia Middleton “Mejor una masa de 
soluciones pequeñas que un Masterplan”. 

 

Finalmente Vickery (2011), reformulando la idea original de Landry, señala que la 
creatividad no es una cuestión solamente de arte, sino de vida urbana, colectiva y 
estratégica, en donde las políticas no deben ser sólo para patrocinar la producción 
cultural, sino para crear condiciones sociales para la creatividad. No para reproducir 
espectadores sino para formar ciudadanos culturales. 

 

2. ¿Santiago Ciudad Creativa? 

A pesar de que Landry es enfático al afirmar que su propuesta de Ciudad Creativa 
busca promover las condiciones para fomentar la creatividad de los actores urbanos, la 
difusión del concepto que se ha generalizado suscita una suerte de “personificación” 
de la ciudad en sí misma. Por tanto, las observaciones de Vickery en relación con la 
revaloración de la cultura vuelven a relevar la dimensión humana del concepto. 

 

El lugar por excelencia de la expresión humana en las ciudades es el espacio público. 
Borja y Muxí (2000) incluso afirman que los espacios públicos son la ciudad, es en las 
calles, las plazas, los parques en donde se materializan las relaciones entre los 
habitantes. Son los lugares de representación y de historia. 

 

Al considerar las perspectivas de este enfoque para la ciudad Santiago, es necesario 
destacar que si bien no está vinculada a alguna red, es posible identificar 
manifestaciones de creatividad en sus espacios públicos. Diversas iniciativas que 
demuestran las maneras diferentes en que sus habitantes establecer nuevas relaciones 
con los espacios urbanos. 
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Así mismo, estas  despliegan el papel de la Gestión cultural en el fomento de la 
creatividad urbana, a través de su capacidad para fomentar prácticas que ponen en 
valor tres dimensiones del espacio público: lo estético, lo urbano y lo político. A 
continuación se presentan tres ejemplos de la ciudad de Santiago, en base al trabajo 
particular en alguna de estas dimensiones. 

 

2.1 Lo estético en el Festival Hecho en Casa55 

Desde su primera edición en 2012 el festival de intervenciones urbanas Hecho en casa 
propuso un espacio comunicativo entre la ciudad y sus habitantes a través del arte, el 
juego y la creatividad. 

 

Más que transmitir un mensaje, estas operaciones están orientadas a crear o re-crear 
la relación con el espacio y atraer la atención sobre la condición urbana como una 
cuestión problemática. Los recursos artísticos, visuales o plásticos le dan la posibilidad 
de visibilizarse, crear nuevos discursos  y generar significación. No hay un énfasis en el 
objeto en sí mismo sino en la relación que establece con el sujeto. 

 

Este tipo de prácticas no son ejercicios deliberados. Son parte de un proceso de 
investigación y exploración del espacio, tratando de acercarse a las formas de observar 
y habitar el espacio. Se trata también de hacer acontecer en el plano de la 
representación estética una necesidad de representación política. Más que plantear 
una demanda concreta a un público específico, ponen en crisis un deseo latente de 
expresar e imaginar formas y procesos sociales diferentes a los que existen. (Rojas, 
2006) 

   

2.2 Lo urbano en Bicipaseos Patrimoniales56 

Bicipaseos Patrimoniales es una organización que también nació en 2012. Es un 
colectivo de jóvenes profesionales interesados en difundir al mismo tiempo el 
patrimonio de la Región Metropolitana y el uso de la bicicleta como medio de 
transporte sustentable.  

 

Generalmente el último domingo de cada mes reúnen alrededor de 300 personas, a 
quienes les transmiten una manera diferente de experimentar los escenarios urbanos 
patrimoniales. Abordan el patrimonio tanto en su dimensión material y arquitectónica, 
como en su dimensión inmaterial, siendo ésta el conjunto de creencias, tradiciones o 
prácticas de importancia histórica y forjadores de identidad para la comunidad. 

 

Durante los últimos años se han multiplicado el número de movimientos de ciclistas 
que salen a las calles para expresar su interés en promover sistemas alternativos de 
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 Información básica obtenida en la página web: http://www.hechoencasa.cl/  
56

 Información básica obtenida en la página web: http://bicipaseospatrimoniales.cl/  

http://www.hechoencasa.cl/
http://bicipaseospatrimoniales.cl/
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transporte. Esto deja entrever que cada vez más personas quieren establecer nuevas 
formas de movilizarse y de relacionarse con los espacios urbanos, y en el caso de los 
participantes de Bicipaseos Patrimoniales, además apuestan por reconocer el entorno 
y reconocerse a través de él. El adherir a esta práctica resulta entonces una expresión 
política desde la cotidianeidad de la locomoción.  

 

2.3 Lo político en los Malones Urbanos57 

Esta iniciativa toma la idea tradicional del “malón”, nombre que se le da en Chile a una 
reunión en la que cada invitado lleva algo de comer para compartir. En este sentido, 
los Malones Urbanos son encuentros en los que los vecinos se reúnen en la calle a 
compartir una comida, mientras se informan y debaten sobre temas locales de su 
interés. 

 

Fueron ideados por la organización Ciudad Emergente –CEM como una táctica de 
innovación social para la coproducción del espacio público. Se realizaron por primera 
vez en Santiago, pero su carácter cercano y simple ha permitido que se repliquen en 
otras ciudades con objetivos diferentes, en colaboración con organizaciones locales e 
instituciones gubernamentales. 

 

Al mismo tiempo que se realiza una práctica cultural como compartir la mesa y la 
comida, se presenta a los invitados algún tema particular que resulte trascendente 
para su vida cotidiana y que influya en el largo plazo. De esta manera, la iniciativa 
apunta al acercamiento entre los vecinos, a la reflexión sobre la forma de habitar el 
barrio y el espacio público y a construir de manera colaborativa una visión compartida 
de ciudad. 

 

3. Conclusiones – Hacia los Ciudadanos creativos   

A modo de conclusión de la comunicación y como puente con la investigación en 
curso, se propone incorporar a la reflexión los términos de Ciudadanía creativa y 
Ciudadanos creativos. 

 

Por una parte, los modelos de “ciudades creativas” se han fundamentado en la 
prescripción de estrategias para alcanzar esta condición, y por otra, han priorizado la 
capacidad que tienen las ciudades para atraer personas y localizar empresas, 
principalmente relacionadas con el sector económico de la cultura y la creatividad. 
Ambos factores evidencian que las políticas culturales urbanas han dirigido gran parte 
de sus esfuerzos a desplegar acciones para cautivar nuevos visitantes, dejando en 
segundo plano u olvidando las necesidades de las comunidades existentes.  
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 Información básica obtenida en la página web: http://www.ciudademergente.org/proyectos/malon-
urbano-2/ 
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No se desconoce la importancia de este hecho, pero con esta investigación se 
pretende relevar la identificación de oportunidades y posibilidades que la reflexión 
alrededor de este enfoque ofrece para la vida de los habitantes y la construcción de 
una visión compartida de futuro para una ciudad. Siendo la capacidad de atracción un 
efecto secundario luego de poner en marcha una serie de procesos culturales locales. 

 

Desde esta perspectiva, los ciudadanos creativos están en la posibilidad de ver y actuar 
de manera innovadora y original, así como para aproximarse y apropiarse del 
territorio, enfrentar los conflictos de las ciudades contemporáneas y generar acciones 
colectivas. La puesta en valor de la cultura y de los espacios públicos en este escenario 
tiende hacia lo que Negri (2006) denomina “biopolítica”, un conjunto de singularidades 
difusas en donde la cultura se manifiesta en formas estructuralmente densas y vivas.   

 

Los casos propuestos son solo algunos ejemplos de acciones en los espacios públicos 
promovidos desde una gestión cultural comprometida con sus dimensiones urbana, 
política y estética. La tarea hacia adelante es identificar nuevos casos, analizarlos a la 
luz de la información acá consolidada y formular una metodología que promueva el 
trabajo de los gestores culturales en los espacios públicos. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar as atividades diárias realizadas por gerentes de 
lojas no varejo farmacêutico na região da Grande Belo Horizonte (GBH), Minas 
Gerais, Brasil como forma de compreender a vida cotidiana nas cidades. Neste 
sentido, sob orientação da metodologia de pesquisas de usos do tempo, durante o 
percurso metodológico, foram utilizados instrumentos de coleta de dados (diários, 
entrevistas e questionários). Os dados foram tratados com métodos estatísticos e 
cotejados com a literatura especializada no campo. Assim, a análise centrou-se nas 
atividades realizadas pelos gerentes de loja em suas 24 horas, sendo distribuídas 
para um dia de trabalho remunerado e de um dia de folga. Tal análise foi 
enriquecida e comparada com dados de usos do tempo de pessoas que corresidem 
com esses gerentes. Essa metodologia possibilitou o regaste das múltiplas 
temporalidades de fruição do mundo experimentado por essas pessoas, permitindo 
observar e questionar as interações entre elas e as consequências, de um ou outro 
espaço da vida, na tentativa de preponderar sobre os demais espaços do dia a dia na 
região da GBH. Por fim, o retrato do dia a dia dos gerentes de loja da GBH 
estudados, demonstra que as noções de bem-estar e qualidade de vida não podem 
ser desarticuladas dos contextos social e organizacional. E conhecer a dinâmica da 
organização do trabalho remunerado e não remunerado em sua totalidade, bem 
como as tensões e os desdobramentos causados pelo estresse ocupacional na vida 
das pessoas, é essencial para a compreensão da vida cotidiana contemporânea nas 
cidades. 
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Abstract 

The paper analyzes the daily activities by managers in the pharmaceutical retail 
stores in the Great Belo Horizonte area, Minas Gerais, Brazil how the way to 
understand life daily in the cities. In this sense, it was applied the methodological 
strategies of time use researches. The data was collected with diaries, interviews 
and questionnaires, was analyzed with statistical methods and confronted with the 
specialized literature in the field. Thus, the analysis of activities carried out by 
people in store managerial positions was distributed along of a working day and of a 
free day. The analysis was enriched with comparison between researches’ time use 
and the use of time of those who lived in the same house. The result indicate 
intensification of time devoted to remunerated work with consequently effects on 
how store managers use time in other spaces of life in the GBH region. The result 
also showed that store managers experienced these situations as a source of tension 
which demanded singular practices to conciliate the use of time between store and 
other daily activities. Finally, the picture of daily life of store managers in the 
pharmaceutical sector indicates that well-being and quality of life concepts cannot 
be analyzed disarticulates from the social and organizational context. To know the 
totality of the dynamic relationship between remunerated and non remunerated 
activities as well as the tensions and effects caused by occupation a stress is 
essential for understanding contemporary life. It’s essential for the understanding of 
the contemporary daily life in the cities. 

Key- words 

Tensions, Conciliations, Time use research, Public Policies, Urban Planning, Mobility, 
Managerial occupation.  

Introdução 

A noção de tempo como uma totalidade permite transcender o alcance explicativo que 
o referencial clássico weberiano apresenta e remete à necessidade de se conhecer as 
atividades realizadas pelos indivíduos nos diferentes espaços da vida cotidiana. Essas 
atividades compõem um sistema social formado por práticas situadas, configurando 
um padrão de organização social (GIDDENS, 1995; AGUIAR, 2001b; 2007) que se 
(re)produz no tempo e no espaço. Essas práticas são compostas por interações 
regularizadas, e as mais frequentes compreendem as instituições sociais. Contudo, 
todas essas regularidades, inclusive as interorganizacionais, podem ser apreendidas 
pelas pesquisas de usos do tempo (PENTLAND et al., 1999), originalmente conhecidas 
como estudos de orçamento de tempo (SZALAI, 1976). 

As pesquisas de usos do tempo  possuem métodos para a compreensão de diversos 
fenômenos sociais, como os sentidos da vida, construídos e reconstruídos nos espaços 
cotidianos. Essas podem ser consideradas medidas de qualidade da vida urbana 
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(SZALAI, 1972a) ao permitirem analisar a distribuição temporal das atividades 
cotidianas de indivíduos em diferentes graus, bem como as influências e 
consequências da modernidade nos aglomerados urbanos e nos seus arredores mais 
ou menos imediatos. Dessa forma, a pesquisa de usos do tempo é a estratégia 
metodológica utilizada neste artigo porque possibilita o regaste das múltiplas 
temporalidades de fruição do mundo experimentado pelas pessoas, permitindo 
observar e questionar as interações entre elas e as consequências, de um ou outro 
espaço da vida, na tentativa de preponderar sobre os demais espaços do dia a dia nas 
cidades.  

Objetivo 

Analisar as atividades diárias realizadas por gerentes de lojas no varejo farmacêutico 
na região da Grande Belo Horizonte (GBH), Minas Gerais, Brasil, como forma de 
compreender a vida cotidiana nas cidades. 

Metodologia 

Para alcançá-lo, foi aplicado o método de estudo de caso na organização varejista 
farmacêutica “Alpharma”2, que possui 76 lojas na Grande Belo Horizonte - GBH. Com 
este método de análise organizacional, sob a perspectiva descritivo-analítica (SELLTIZ 
et al., 1975), foi possível trazer à tona aspectos objetivos e subjetivos sobre o dia a dia 
dos sujeitos da pesquisa. Aspectos objetivos como o comportamento dos participantes 
em atividades cotidianas. E aspectos subjetivos como a percepção deles sobre os usos 
do tempo (temporalidades) e seus desdobramentos no cotidiano, atendo-se aos seus 
elementos, relações e efeitos sobre si mesmos. Esses últimos são difíceis de serem 
percebidos a partir de uma perspectiva mais objetiva da realidade social, o que fez 
com que esta pesquisa tivesse enfoques quantitativo e qualitativo.  

Os sujeitos principais desta pesquisa foram as pessoas que atuam como gerentes nas 
lojas da Alpharma, totalizando um universo de 210 potenciais participantes no período 
da pesquisa. Desses, 178 gerentes estavam efetivamente trabalhando no mês de 
março de 2008, compondo a população estimada. Esta diferença entre universo e 
população é justificada pelas licenças, afastamentos e férias usufruídas por alguns 
gerentes no período.  

Assim, considerando a população de 178 sujeitos principais, estimou-se a mesma 
quantidade de participantes corresidentes (familiares, parentes e/ou amigos), que, 
juntos, totalizaram preliminarmente 356 participantes. Desses, 161 pessoas que atuam 
como gerentes nas lojas e 105 corresidentes efetivamente participaram da pesquisa. A 
quantidade de participantes efetivos nesta pesquisa representou uma proporção 
amostral3 de 83% para os sujeitos principais e de 59% para os corresidentes. Vale 
ressaltar que a inclusão dos corresidentes como sujeitos complementares da pesquisa 
justifica-se pela própria natureza das questões de pesquisa que demandaram, de 
forma complementar, a captação de percepções sobre a convivência com os gerentes a 

                                                 
2
  Nome fictício atribuído nesta pesquisa com intuito de preservar o anonimato da organização em estudo, que atua 

com suas lojas no varejo farmacêutico da região da Grande Belo Horizonte (GBH). 
3
 A proporção amostral foi calculada a partir da divisão do tamanho da amostra (n) pelo tamanho da população 

disponível (N) no momento da pesquisa, no caso 178 pessoas. 
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fim de compreenderem a teia de relações (re)construídas nos diferentes espaços da 
vida cotidiana, em especial sobre tensões e conciliações vivenciadas entre a 
organização e o domicílio, objeto desta tese. 

Esse é um objeto desafiador que o método de estudo de caso possibilitou uma 
compreensão mais profícua e profunda do fenômeno, tal como ele se dá no contexto 
estudado. Segundo Morra e Friedlander (1999) e Yin (2005), esse grau de amplitude e 
profundidade não pode ser obtido com a utilização de nenhum outro método empírico. 
Dessa forma, o método de estudo de caso foi considerado o mais indicado para a 
pesquisa, fazendo com que o pesquisador centrasse sua atenção em realidades 
específicas, podendo, com maior grau de detalhes, analisar os dados observados a 
partir das categorias de análise do objeto da investigação.  

Recursos tecnológicos utilizados no projeto - a partir do manuseio do computador 
foram elaborados o questionário auto-aplicado as gerências de loja no editor de textos 
Microsoft Word 2007, e o diário de uso do tempo na planilha eletrônica Microsoft 
Excel 2007, bem como utilizado o aplicativo SPSS (Statistic Package for Social Sciences) 
versão 15 que permitiu analisar os dados expressamente coletados para atender a 
finalidade deste caso.  

Tipo de dados coletados – pelo questionário auto-aplicado foram a partir de variáveis 
categóricas de dois tipos – discreta e ordenada. Já, pelo diário de uso do tempo, os 
dados coletados são oriundos de variáveis do tipo contínua. 

Entende-se que uma pesquisa científica necessita de precisão na definição de suas 
categorias de análise, para que não ocorra ambigüidade com relação ao termo e seu 
respectivo (BABBIE, 1999). Assim, levou-se em consideração as atividades e suas 
definições presentes no livro de código sobre usos do tempo (AGUIAR, 2001), o qual foi 
adaptado a partir de dois sistemas internacionais de classificação de atividades 
ocupacionais amplamente conhecidos, o sistema europeu da Statistical Office of the 
European Communities – EUROSTAT (2004), o qual tem como uma de suas bases os 
trabalhos de usos do tempo de Szalai (1972; 1976), e o sistema de classificação da 
Organização das Nações Unidas – ONU (2008) para países em desenvolvimento (que 
contempla características particulares dos mesmos como o mercado informal) 
chamado ICATUS - International Classification of Activities for Time-Use Statistics. 

O livro de código de Aguiar na visão de Neubert (2006) é uma forma que representa 
melhor as atividades realizadas no contexto brasileiro, ao mesmo tempo em que 
mantém as características essenciais dos sistemas internacionais, garantindo a 
possibilidade de comparação dos dados entre diferentes grupos de pesquisa. Assim, no 
livro de código de Aguiar (2001) as atividades estão agrupadas em dez conjuntos (de 
zero a nove) conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Grupos de atividades ocupacionais aplicados no contexto brasileiro. 

(0) Cuidados Pessoais (dormir, comer, lavar-se e vestir-se, etc.);   

(1) Atividades com Rendimentos (trabalho principal com rendimentos, trabalho secundário);  

(2) Estudo 

(3) Cuidados com o Domicílio e a Família (manejo de alimentos, manutenção do domicílio, 
cuidados com têxteis, compras e serviços, consertos em casa,cuidados com crianças,  etc.);  

(4) Trabalho Voluntário e Reuniões (trabalho voluntário, reuniões, atividades religiosas);  

(5) Vida Social e Lazer (socialização, visitas, festas, cinema, teatro e concertos, exposições, 
descanso);  

(6) Esportes e Atividades ao Ar Livre (exercícios físicos, fazer cooper, jogar bola, caçar e 
pescar);  

(7) Hobbies e Jogos (artes, uso de computador e jogos);  

(8) Meios de Comunicação de Massa (leitura, assistir televisão, ouvir rádio, etc.);   

(9) Viagem e Uso Não Especificado de Tempo (deslocamento entre as atividades).  

Fonte: Livro de código, Aguiar (2001a; 2001b). Elaboração própria.  

 

Ferramentas e métodos utilizados – buscaram obter dois tipos de dados: secundários 
e primários. Neste caso, será exposto os recursos utilizados para obtenção dos dados 
primários com intuito de compor um banco de dados sobre o objeto desta pesquisa. 
Assim, os instrumentos de coleta de dados empregados foram: (a) diários de usos do 
tempo (pós-codificado com intervalos de 10 minutos entre cada evento); (b) 
entrevistas (do “dia seguinte”); e, (c) questionário auto-aplicado com 107 questões 
com respostas estruturadas sobre: perfil sócio-econômico, contexto de organizacional 
de trabalho das gerências em suas lojas; potenciais tensões e conciliações entre o 
trabalho remunerado da organização ALPHARMA e as atividades em outras esferas da 
vida cotidiana (com destaque para a casa e a família); e a percepção de bem-estar e 
qualidade de vida. Todavia, para atender o interesse deste caso, os diários de usos do 
tempo e a entrevista do dia seguinte serão descritas. 

Foram aplicados os diários as gerências das lojas, os quais permitiram registrar 
comportamentos em relação as atividades realizadas durante um dia (ROBINSON, 
1999) da semana, que para exposição deste caso, restringiu-se “para um dia de 
trabalho” (entendido neste estudo como sendo de segunda-feira a sábado – num 
regime de 44 horas semanais). Na pesquisa de usos do tempo, os diários constituem 
formulários que permite ao respondente registrar as atividades que ele realiza durante 
as vinte e quatro horas do dia, assim como o tempo de duração de cada uma delas. 
Como podem ser realizadas várias atividades ao mesmo tempo (como passar roupa e 
ouvir música, ler jornal e deslocar de ônibus), no diário é possível diferenciá-las em 
“atividades principais” e “atividades secundárias”. Deste modo, as atividades 
principais correspondem às que têm início anteriormente a qualquer outra, às que 
duram mais tempo e às que não são decorrência de nenhuma outra atividade. Além 
disso, há ainda informações sobre o local em que as atividades são realizadas (em casa 
ou fora de casa) e a companhia (sozinho, com pessoas estranhas, conhecidas, adultas 
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e crianças que co-habitam o mesmo domicílio). Os diários foram preenchidos pelas 
gerências de lojas da organização “ALPHARMA”. Conforme a Tabela 2, os elementos 
considerados relevantes nos diários para mapear as atividades realizadas no cotidiano 
por ocupantes de posição gerencial são: 

 

Tabela 2 – Elementos considerados relevantes nos diários desta pesquisa. 
 

ELEMENTOS SUB-ELEMENTOS SIGNIFICADO 

Hora ---------------- 
Duração da atividade 
mais importante 

O que você 
está fazendo? 

---------------- 
Especificação da 
atividade mais 
importante 

O que mais 
você está 
fazendo? 

---------------- 

Especificação da 
segunda atividade mais 
importante, realizada 
em sincronismo/ 
simultaneidade com a 
primeira atividade. 

Hora ---------------- 
Duração da segunda 
atividade mais 
importante 

Onde? 

(1) Na empresa 

(2) Em casa 

(3) Outros locais (fora da 
empresa e da casa) 

Especificação do local 
em que ocorre a 
realização da atividade 
mais importante do 
sujeito principal. 

Com quem ? 

(1) Com pessoa(s) 
desconhecidas 

(2) Sozinho(a) 

(3) Com pessoa(s) conhecida(s) 
que não mora(m) com você 

(4) Com pessoa(s) que mora(m) 
com você 

(5) Com colegas ou outra 
pessoa relacionada com o 
trabalho da empresa 

Especificação de que 
pessoas ou não estão 
participando/acompan
hando a realização da 
atividade mais 
importante do sujeito 
principal. 

Fonte: Elaboração própria.  
 

Nas pesquisas de usos do tempo, a entrevista “sobre ontem” (SZALAI, 1976) ou “do dia 
seguinte” (AGUIAR, 2001a), foi aplicada ao final do preenchimento de cada diário pós-
codificado as gerências de loja com intuito de identificar as suas percepções de tempo, 
não contempladas nas observações in loco e nem pelos diários. Essa entrevista foi 
realizada no dia seguinte por e-mail e por telefone, uma vez que no preenchimento dos 
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diários foi solicitado os contatos telefônicos para possíveis comunicações e 
esclarecimentos das anotações efetuadas pelos participantes.  

A preparação e análise de dados foi estatística (BARBETTA, 2007), fazendo uso do 
aplicativo SPSS versão 15 para os dados dos diários de usos do tempo e para os dados 
do questionário auto-aplicado.   

Resultados 

Essas categorias, apresentadas no Capítulo 3, foram reorganizadas neste capítulo em 
sete categorias de atividades: a) cuidados pessoais; b) atividades com rendimentos; c) 
estudo; d) cuidados com o domicílio e a família; e) trabalho voluntário e reuniões; f) 
lazer; g) deslocamentos (viagens). O lazer representa o reagrupamento de atividades-
fim: vida social; esportes e atividades ao ar livre; hobbies (passatempos) e jogos; e 
meios de comunicação de massa. Essas categorias possibilitam compreender o tempo 
devotado dos gerentes para um dia de trabalho remunerado e para um dia de folga 
conforme Tabelas 3 e 4. 
 

Tabela 3 - Distribuição média temporal das atividades para um dia de trabalho 
remunerado somente para os gerentes que realizaram cada atividade (n=104)  

Categorias de atividades 
Tempo 

(em minutos) 
% 24 
horas 

( n ) 

Cuidados Pessoais 500 35 103 

Atividades com Rendimentos 517 36 104 

Estudo 173 12 23 

Cuidados com o Domicílio e a 
Família 

117 8 
71 

Trabalho Voluntário e Reuniões 58 4 15 

Lazer 254 18 71 

Deslocamentos 133 9 103 

Fonte: Emmendoerfer (2009, p. 92). 

 
Tabela 4 - Distribuição média temporal das atividades para um dia de folga somente 
para os gerentes que realizaram cada atividade (n=104)  

Categorias de atividades 
Tempo (em 

minutos) 
% 24 
horas 

( n ) 

Cuidados Pessoais 710 49 87 

Atividades com Rendimentos 128 9 19 

Estudo 80 6 4 

Cuidados com o Domicílio e a 
Família 

243 17 73 

Trabalho Voluntário e Reuniões 78 5 11 

Lazer 514 36 81 

Deslocamentos 112 8 51 

Fonte: Emmendoerfer (2009, p. 92). 

 

Vale comentar que os dados das Tabelas 3 e 4 não permitem totalizar um dia (24 horas 
ou 1440 minutos) porque as categorias de atividades expressam somente as médias 
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dos gerentes que participaram de cada atividade, contemplando dados que se 
concentram em limites extremos, levando a assimetria. 

Entretanto, a respeito da relevância e da priorização das atividades realizadas pelos 
gerentes em um dia de trabalho remunerado na Alpharma, percebeu-se, conforme a 
Tabela 3, que esses sujeitos devotam, em média, 36% do seu tempo diário às 
atividades com rendimentos.  

Esperava-se que os cuidados pessoais se apresentassem como categoria de atividades 
mais frequente para um dia de trabalho remunerado, porém esta foi indicada como a 
segunda atividade mais significativa para 35% dos gerentes. Isso revela que, para 
essas pessoas, o tempo devotado as suas necessidades básicas, como dormir, comer, 
lavar-se etc., pode nem sempre estar em primeiro lugar no dia a dia, dependendo do 
contexto organizacional em que a ocupação gerencial de loja esteja inserida na 
sociedade. Tal evidência neste estudo reitera a centralidade do tempo de trabalho na 
contemporaneidade para cargos gerenciais, bem como pode indicar possíveis 
desdobramentos não intencionais para a vida cotidiana desses sujeitos.  

Um desses desdobramentos está relacionado diretamente às escolhas e prioridades 
das atividades ocupacionais que os gerentes devotam o seu tempo para um dia de 
trabalho. Foi observado  na Tabela 3, o que era de se esperar, que as duas primeiras 
categorias de atividades ocupacionais representam, juntas, mais de dois terços de um 
dia de trabalho remunerado para essas pessoas. Os cuidados com o domicílio e a 
família representam apenas 8% ou 117 minutos de um dia de trabalho remunerado 
dos gerentes. Esta categoria será exposta separada das demais, na seção 5.2 deste 
capítulo, por causa de sua relevância no que tange aos objetivos desta tese. 

O dia de folga para os gerentes, conforme Tabela 4, representa uma forma de dedicar 
atenção àquelas atividades que durante os outros seis dias da semana não é possível 
fazer ou devotar mais tempo. As duas principais categorias de atividades que os 
gerentes devotam o seu tempo para um dia de folga são os cuidados pessoais (49%) e 
o lazer (36%). Essas categorias totalizam 85% do tempo diário, cerca de 20 horas para 
um dia de folga.  

No dia de folga, conforme Tabela 4, os cuidados com o domicílio e a família são 
resgatados pela dedicação de 17% do tempo diário pelos gerentes a essas atividades. 
Esta evidência era esperada porque eles demonstraram, em um dia de trabalho 
remunerado, pouca disponibilidade para devotar mais tempo aos cuidados com o 
domicílio e a família, restando o dia de folga para compensar a ausência ou a baixa 
atenção dedicada a esta finalidade.  

Observou-se que o estudo e as atividades de trabalho voluntário e reuniões são 
categorias de atividades de ordem periférica para os gerentes em um dia de folga. 
Pressupunha-se que as atividades com rendimentos para um dia de folga fosse uma 
categoria periférica, considerando a intensificação do trabalho vivida pelos gerentes, 
bem como a necessidade de devotar mais tempo àquelas outras categorias de 
atividades consideradas importantes. Porém, foi observado na Tabela 4, que esta 
atividade representa aproximadamente 2 horas do dia de folga dos gerentes, 
permanecendo numa posição intermediária em relação às demais categorias de 
atividades. Foi identificada a predominância do trabalho remunerado devotado à 
atividade principal, no caso, o gerenciamento das lojas da Alpharma. Este dado é 
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importante porque confirma o pressuposto de que os gerentes realizam atividades das 
lojas fora delas, especialmente no domicílio. 

 

ATIVIDADES E TEMPORALIDADES NO DIA A DIA DOS GERENTES 

Os dados apresentados nas Tabelas 3 e 4 retrataram um dia típico de trabalho e um 
dia típico de folga dos gerentes da Alpharma na GBH, que efetivamente preencheram 
e registram suas atividades diárias nos diários. Este retrato contempla a regularidade4 
das temporalidades de cada categoria de atividades, bem como desdobramentos para 
a vida cotidiana dos gerentes e de seus corresidentes, como será discutido a seguir. 

 

Atividades com rendimentos5 

Para um dia de folga, 18% dos gerentes indicaram realizar atividades com 
rendimentos, cujo percentual pode ser considerado elevado, se pensarmos que este é o 
único dia da semana de “suposto” descanso do trabalho da Alpharma, a qual exige 
uma devoção de seis dias semanais.  

Aguiar (2003) verificou que trabalhadores profissionais na RMBH devotam, em média, 
143 minutos às atividades remuneradas para um dia de fim de semana. São 15 
minutos a mais que os 128 minutos ou 2 horas e 8 minutos que os gerentes das lojas 
da Alpharma na GBH dedicam em um dia de folga, cuja variação é de 10 a 279 
minutos. Desse tempo dedicado ao trabalho remunerado em um dia de folga, 55 
minutos estão relacionados às atribuições gerenciais da Alpharma, uma vez que 63% 
dos gerentes indicaram dedicar de 10 a 120 minutos para fazer tarefas da loja em 
casa, conforme dados dos questionários autoaplicados. Isso permite inferir que os 
gerentes estão trabalhando mais nos dias de folga do que eles realmente imaginam, 
possivelmente pelo fato de estarem num local (domicilio) e num dia (de folga) menos 
suscetíveis a pressões e interrupções semelhantes àquelas vivenciadas nas lojas da 
organização Alpharma. Vale comentar que o restante do tempo devotado ao trabalho 
remunerado em um dia de folga são relacionadas a outras atividades secundárias com 
rendimentos, as quais não foram indicadas pelos gerentes. 

Quando o gerente não consegue executar todas as suas atribuições durante a sua 
permanência nas lojas e possui tarefas que estão com prazos a vencer ou atrasadas, 
eles as levam para casa para serem pensadas ou feitas literalmente lá. As atividades 
da loja realizadas normalmente no domicílio são aquelas possíveis de serem feitas fora 
dela, principalmente relacionadas ao planejamento periódico, como analisar 
faturamento da loja em relação às metas; definir estratégia de vendas; desenvolver 
plano de ação para todas as metas; desenvolver escalas de vendedores, de 
operadoras, de férias e de limpeza da loja. 

Assim, o fato dos gerentes levarem tarefas das lojas para serem feitas no domicílio 
legitima a noção de espaço laboral exposta no capítulo introdutório. Logo, conforme 
Hägenstrand (1978) há mobilidade e realização de tarefas, especialmente as mais 
intelectuais, pelos gerentes em local e horário diferentes da organização, sendo o 

                                                 
4
 A regularidade das atividades foram controladas e confirmadas por meio das entrevistas do dia seguinte. 

5
 A descrição do tempo devotado pelos gerentes ao trabalho remunerado nas lojas. 
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domicílio uma extensão da organização por algumas horas, isto é, um espaço laboral 
para alguns gerentes da Alpharma cumprirem suas atribuições. 

Essa evidência demonstra também que a imprevisibilidade, a variedade e o 
imediatismo se fazem presentes também no dia a dia do trabalho dos gerentes da 
Alpharma, que além de uma maioria prolongar a jornada de trabalho nas lojas, alguns 
a estende para o domicílio em dia de folga, como estratégia para cumprir suas 
atribuições e desenvolver previsão e antecipação de ações nas lojas. Ambas as 
estratégias de prolongamento da jornada possibilitam os gerentes representar, 
conforme Motta (2007), uma imagem de gestor bem sucedido na organização e no 
mercado. 

Cuidados pessoais  

Para um dia de trabalho remunerado, os cuidados pessoais efetuados pelos gerentes 
correspondem a 500 minutos ou um pouco mais que um terço do tempo diário. Desse 
tempo total, em média 420 minutos são dedicados ao sono e o restante do tempo, 
aproximadamente 1 hora e 20 minutos, a atividades relacionadas à alimentação, 
higiene pessoal e vestuário. Os gerentes das lojas da Alpharma dormem, em média, 7 
horas, os assistentes de gerência 6 horas os, e os plantonistas 8 horas. Esses períodos 
são inferiores à média em Belo Horizonte, que é de 8 horas e 25 minutos para um dia 
de trabalho (AGUIAR, 2001b), que se aproxima da realidade de países como a 
Espanha, Finlândia e Lituânia (FISHER, 2008).  

Em um dia de folga, o tempo devotado pelos gerentes aos cuidados pessoais é de 710 
minutos, semelhante ao que Aguiar (2003) identificou com trabalhadores profissionais 
em Belo Horizonte, que foi de 714 minutos. Vale acrescentar que esses períodos 
identificados no Brasil, segundo Fisher (2008), são inferiores ao da maioria dos países 
europeus em que a média é de, no mínimo, 12 horas ou 720 minutos devotados aos 
cuidados pessoais para um dia de final de semana.   

Segundo 84% dos gerentes da Alpharma, dormir representa também a atividade mais 
expressiva para um dia de folga. Dos 710 minutos devotados aos cuidados pessoais, 
623 minutos ou 10 horas são destinadas ao ato de dormir. Tal menção é unânime 
entre os gerentes da Alpharma, porém se apresenta de modo distinto por cargo: em 
média 10 horas para os gerentes e plantonistas, e 11 horas para os assistentes de 
gerência. O fato de os gerentes indicarem que dormem mais no dia folga representa 
uma tentativa de compensar o tempo de sono satisfatório, não conquistado durante 
um dia de trabalho remunerado. Isso deve acontecer porque a maioria deles (65%) 
afirma ter dificuldade para dormir, porém os que mais sentem isso são exatamente os 
que dormem mais. Isso torna importante não somente o período do sono, mas 
também sua qualidade. Os gerentes de loja foram os que mais declararam ter 
dificuldades para dormir (69%), seguido pelos plantonistas (68%) e pelos assistentes de 
gerência (44%).  

As dificuldades para dormir deixam 83% dos gerentes preocupados no dia a dia. Em 
virtude de possuírem horários de trabalho diferenciados em dois ou três turnos nas 
lojas, foram observadas preocupações distintas entre eles em relação ao ato de dormir 
e ao sono. Observou-se que as dificuldades de sono dos gerentes de loja estavam 
relacionadas à própria autoridade e ao poder decisório de sua posição, que no caso em 
estudo, é mais importante e decisiva no cotidiano das lojas. Já os plantonistas, a 
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dificuldade em dormir está associada ao próprio horário de trabalho, que é 
considerado atípico por acontecer das 23h às 7h, em que o ato de dormir é realizado 
normalmente de dia. A dificuldade em relação ao sono dos assistentes de gerência 
pode estar relacionada: 1) ao investimento empreendido por eles em “fazer carreira” 
na Alpharma; 2) ao horário que chegam ao seu domicílio; e 3) ao tempo de 
desaceleração do trabalho no domicílio para conseguir efetivamente dormir, que varia, 
em média, até três horas após a sua saída da loja, que ocorre por volta das 23 horas e 
30 minutos.  

 Mesmo com essas dificuldades em dormir e preocupações com a qualidade do sono 
em um dia de trabalho, 81% dos gerentes afirmam que depende de pouca ou de 
nenhuma ajuda médico–terapêutica no seu dia a dia.  

Lazer  

Para um dia de trabalho remunerado, as atividades de lazer representam 254 minutos 
ou 18% do tempo diário dos gerentes, que as realizam até três vezes por dia. Embora a 
duração total dedicada ao lazer em Belo Horizonte seja de 280 minutos (AGUIAR, 
2001b), esperava-se que o percentual identificado com os gerentes fosse ainda menor 
para um dia de trabalho devido ao contexto organizacional em que eles estão imersos. 
Vale acrescentar que o tempo total devotado ao lazer, no Brasil, para um dia de 
trabalho é semelhante ao de países como Itália, Polônia e Espanha (FISHER, 2008). 

Segundo Neubert (2006), uma das funções do lazer é exatamente servir como uma 
atividade de relaxamento e descanso, em face das demandas do trabalho remunerado. 
Isso acontece no dia a dia dos gerentes, em que as principais atividades de lazer 
praticadas são: descanso - tempo sem atividade (principalmente os homens), 
socialização com a família e conversa ao telefone. Os gerentes realizam duas vezes por 
dia essas atividades, com duração média de 50 minutos, que varia entre 10 a 180 
minutos.  

Apenas nove gerentes indicaram devotar tempo aos esportes e atividades ao ar livre 
para um dia de trabalho remunerado na Alpharma, o que representa apenas 7% dos 
participantes. A caminhada e a ginástica são as principais atividades praticadas por 
essas pessoas. O tempo total para um dia de trabalho destinado a essas atividades 
pelos gerentes varia de 20 a 140 minutos, possuindo em média, 63 minutos.  

Quanto ao tempo devotado às atividades como hobbies e jogos para um dia de 
trabalho remunerado na Alpharma, 66% dos gerentes indicaram realizá-las até seis 
vezes por dia. O tempo total dedicado a essas atividades varia de 10 a 130 minutos, ou 
46 minutos, em média, praticamente devotados ao uso do computador, em especial 
para comunicação via internet. O que não se sabe é se esta comunicação é 
predominantemente para fins profissionais, de estudo ou pessoais. Em média, cada 
pessoa realiza até duas vezes algumas dessas atividades, cuja duração por episódio é 
de 25 minutos.  

Dos gerentes, 68% utilizam meios de comunicação de massa até quatro vezes em um 
dia de trabalho remunerado. O tempo total destinado aos meios de comunicação de 
massa por essas pessoas varia de 10 a 240 minutos, ou 95 minutos em média, 
devotados principalmente para assistir à televisão e ouvir rádio. Essas atividades são 
realizadas duas vezes ao dia com duração média de 51 minutos. Em um dia de 
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trabalho, os gerentes assistem à televisão sozinhos aproximadamente 70 minutos, e 
com algum corresidente, 52 minutos. 

Para um dia de folga, as atividades de lazer representam 36% do tempo devotado 
pelos gerentes, o que equivale a 514 minutos ou a 8 horas e 34 minutos, mais que o 
dobro do que a sua duração total para um dia de trabalho remunerado. Vale 
acrescentar que o tempo de lazer dos gerentes para um dia de folga, são 46 minutos 
menos do que a média identificada por Aguiar (2001b) para Belo Horizonte para um 
dia de final de semana, que, segundo Fisher (2008), é mais elevada que na maioria dos 
países europeus e semelhante à de países como a Bélgica e a Noruega. 

Do tempo total devotado pelos gerentes ao lazer em um dia de folga, 
aproximadamente 3 horas são destinadas à vida social, como visitar e receber visitas e 
participar ou realizar festas. Todavia, o descanso – tempo sem atividade, foi a principal 
atividade registrada nos diários para um dia de folga pelos gerentes, sem ocorrer 
distinção por sexo.   

Considerando a vida social e o lazer dos gerentes para um dia de trabalho e um dia de 
folga, é possível compreender algumas percepções sobre a sua frequência de 
participação em atividades sócio-culturais na RMBH. Foi apontado nos questionários 
autoaplicados que a maioria dos gerentes, nos últimos dois anos, não teve o hábito de 
comparecer a: concerto de orquestra (92,4%); manifestação religiosa – tradicional 
e/ou da cultura popular (87,4%); cinema (75%); visita a centro cultural (72%); 
exposição de arte (66,1%); e espetáculo teatral ou de dança (62,2%). Com exceção das 
duas últimas atividades, que são predominantemente realizadas por pessoas que 
ocupam o cargo de gerente de loja, as demais indicadas são feitas principalmente por 
plantonistas.  

Somado a isso, 58% dos gerentes indicaram visitar um lugar, edificação ou 
monumento de valor histórico – cultural, bem como metade delas mencionou que 
compareceu a um show musical nos últimos dois anos.   

Dessa forma, observou-se que, em um dia de folga, os gerentes devotam mais o seu 
tempo para si, especialmente o descanso, possivelmente em virtude da rotina intensa 
de seu trabalho remunerado ao longo da semana. E para manter o seu capital social 
por meio da socialização da família, devota uma parcela menor do seu tempo de lazer 
ao ato de receber e visitar pessoas e à participação/realização de festas. Diante disso, 
observa-se que o capital cultural tem uma importância menor para os gerentes no seu 
cotidiano do que o capital social, também demonstrado que é baixo. O baixo consumo 
de cultura pelos gerentes, e juntamente com seus corresidentes, pode estar 
relacionado também, conforme Amaral, Fígoli e Noronha (2007), ao fato dessas 
pessoas não possuírem dia de folga fixo para o lazer na RMBH. 

Assim como no dia de trabalho remunerado, apenas nove gerentes indicaram praticar 
esportes e atividades ao ar livre em um dia de folga. As principais atividades são: 
andar de bicicleta, jogar bola, e fazer exercícios com equipamento, fazer cooper ou 
corrida. Essas pessoas devotam de 10 a 250 minutos, possuindo como mediana6 70 
minutos para essas atividades. Foi observado que essas atividades são de natureza 

                                                 
6
 A mediana foi o parâmetro utilizado neste caso em virtude da alta dispersão de dados identificada por meio do 

desvio-padrão que foi igual a média, no caso 118 minutos. 
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individual, cujos dados coadunam com o estudo de Neubert (2006) sobre o tempo 
devotado ao lazer na RMBH. 

Quanto aos hobbies e jogos, 22% dos participantes mencionaram devotar 113 minutos 
a essas atividades, onde o uso de computador é a principal atividade nesta categoria 
para um dia de folga. Mas, quando os gerentes não estão utilizando o computador, foi 
declarado por uma minoria dos participantes que, nos últimos dois anos, houve 
devoção de tempo a algumas atividades artísticas, revelando assim idiossincrasias 
como cantar ou tocar música (9,1% dos gerentes); realizar pinturas, esculturas, 
desenhos ou grafite (6,8%); fazer artesanato (5,1%); e escrever contos, romances ou 
poesias (3,6%).  

Em relação aos meios de comunicação de massa para um dia de folga, 78% dos 
gerentes indicaram assistir à televisão e escutar rádio até 9 vezes ao dia, com duração 
de cada episódio, em média, de 67 minutos. Os gerentes devotam, em um dia de folga, 
aproximadamente 180 minutos para assistir à televisão sozinhos e 120 minutos com 
algum corresidente. 

Uma minoria dos gerentes indicou outras formas (leituras de livros e de jornais) para 
obter informações para nutrir o seu capital intelectual e cultural. As informações 
buscadas por eles são principalmente de natureza técnica ou didática (como indicado 
por 71% dos participantes), que se especula ser para melhorar o seu desempenho em 
atividades com rendimentos, uma vez que 78% dos gerentes afirmaram ser o trabalho 
ou profissão o motivo para ter lido algum livro nos últimos doze meses. Foi observado 
também que a leitura de livros técnicos é buscada por 82% dos gerentes, o que pode 
ser justificado pelas exigências e necessidades de resolução de problemas diários, 
principalmente não rotineiros, que são colocados a essas pessoas em seu cotidiano nas 
lojas. Este dado é importante porque revela um tempo objetivado para o trabalho 
remunerado em um dia de folga que não é computado na jornada de trabalho e que 
pode trazer desdobramentos na relação com a família. 

Especificamente os plantonistas indicaram possuir o hábito, nos últimos doze meses, 
de ler jornais diariamente, sendo depois da televisão e do rádio, sua principal fonte de 
informação, diferentemente dos gerentes, que indicaram ler principalmente livros. Isso 
acontece porque eles recebem os jornais que são vendidos nas lojas durante o seu 
expediente na madrugada, e como a maioria dos jornais não é lacrada há a 
possibilidade de folheá-los. Apenas 15% dos gerentes da Alpharma visitaram 
bibliotecas públicas e privadas na RMBH para leitura nos últimos doze meses. 

Como observações complementares relacionadas ao lazer, 8% de gerentes indicaram 
também ter lido algum livro nos últimos doze meses com o objetivo de buscar 
informações sobre saúde, beleza, autoajuda etc. E apesar da existência de uma boa 
infra-estrutura de cinemas na RMBH, especialmente em shopping-centers, 93% dos 
gerentes indicaram ter assistido a filme em vídeo ou DVD (alugado ou emprestado), 
nos últimos dois meses, em seu domicílio, normalmente com algum corresidente. 

Estudo e deslocamentos 

Para um dia de trabalho remunerado, as categorias de atividades voltadas ao estudo 
e a deslocamentos representam juntas, nesta pesquisa, 21% do tempo utilizados pelos 
gerentes, conforme Tabela 3. 
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O tempo para o estudo é devotado por 18% gerentes, sendo hegemonicamente 
direcionado para a sua formação escolar profissional. A maioria dos gerentes 
frequenta cursos de graduação e devota o seu tempo para este estudo, 
aproximadamente duas vezes ao dia (o que pode ser equivalente a sua entrada e saída 
da Instituição de Ensino Superior - IES para cursar a sua graduação). A duração por 
episódio é de 95 minutos (aproximadamente a duração de duas horas/aula de 50 
minutos de uma disciplina de curso de graduação).  

Para o estudo, o tempo total destinado para um dia de trabalho pelos gerentes varia 
de 10 a 320 minutos, possuindo como média 173 minutos ou 2 horas e 53 minutos, o 
que é relativamente pouco se considerarmos que somente o tempo das aulas por dia 
em cursos de graduação têm em média, quatro horas/aula de 50 minutos que 
totalizam 3 horas e 20 minutos. Esta observação permite inferir que os gerentes que 
cursam graduação devotam para um dia de trabalho remunerado, em média todo o 
seu tempo de estudo nas disciplinas na IES que frequenta.  

O tempo destinado pelos gerentes para deslocamentos em um dia de trabalho 
remunerado varia de 10 a 290 minutos, em média 133 minutos ou 2 horas e 13 
minutos. Este tempo é considerado relativamente alto para a RMBH, uma vez que para 
um dia de trabalho, trabalhadores profissionais desta região gastam, em média, 31 
minutos (AGUIAR, 2003).  Essas atividades voltadas aos deslocamentos ocorrem de 4 a 
8 vezes em um dia de trabalho com duração por episódio, em média, de 40 minutos. 
Desses deslocamentos, 42% do tempo ou 56 minutos estão relacionadas ao “ir” e “vir” 
das lojas, o que é percentualmente menor do que é apresentado na RMBH, que 
corresponde a 50% do tempo despendido em deslocamentos (MONT´ALVÃO, 2009). 

Os outros 58% do tempo ou 77 minutos de viagens dos gerentes em um dia de 
trabalho remunerado são devotados aos deslocamentos para o estudo na IES em que 
cursa a graduação e a de transporte de crianças. Nesta última atividade, referente ao 
cuidado com os filhos, aproximadamente 76% dos gerentes preferem utilizar veículo 
próprio, agindo diferentemente nos deslocamentos realizados para trabalho 
remunerado e estudo, onde o principal transporte é o ônibus. 

Para um dia de folga, somente quatro gerentes dedicam 6% do seu tempo diário para 
o estudo, em média, 80 minutos. Esperava-se nesta pesquisa que este tempo fosse 
maior e com mais agentes, apesar do estudo de Aguiar (2003) em Belo Horizonte 
apontar que este valor não é baixo. Isso só reforça a inferência exposta para um dia de 
trabalho, de que a maioria dos gerentes que frequentam IES somente “estudam” 
durante as aulas, devotando pouco ou nenhum tempo para compreensão, análise e 
reflexão dos conteúdos captados durante as disciplinas da graduação, situações 
consideradas importantes para a sua aprendizagem.  

Este pouco tempo devotado ao estudo pode ser um desdobramento da intensificação 
do trabalho vivenciado pelos gerentes da Alpharma, que pode ser reforçada pela não 
valorização formal da educação continuada pela própria organização, conforme foi 
indicado no Capítulo 4.  

Em relação aos deslocamentos para um dia de folga, 49% dos participantes realizam 
até 8 deles com duração de 31 minutos cada um. O tempo total em um dia de folga 
destinado aos deslocamentos pelos gerentes varia de 109 a 330 minutos, possuindo, 
em média, 112 minutos. Essa duração é superior à média identificada com 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1085 

 

trabalhadores profissionais por Aguiar (2003) na RMBH, que foi de 69 minutos. Em um 
dia de folga, os principais deslocamentos efetuados pelos gerentes, principalmente na 
GBH, são relacionados às atividades de lazer e cultura, à vida social, e compras e 
serviços.  

Uma observação complementar obtida com os questionários autoaplicados sobre o 
tempo devotado aos deslocamentos pelos gerentes é que a maioria delas, cerca de 
80%, utiliza preferencialmente o ônibus para fazer algum trabalho voluntário e 
resolver problemas de casa, ao invés do veículo próprio, principalmente automóveis. 

Trabalho voluntário e reuniões  

Para um dia de trabalho remunerado, 14% dos gerentes devotam o seu tempo ao 
trabalho voluntário e reuniões na sua comunidade, que ocorrem até quatro vezes por 
dia com duração de 30 minutos7 cada episódio, variando de 9 a 220 minutos. 

As reuniões na comunidade (praticadas principalmente pelos gerentes de religião 
católica) e as reuniões religiosas (praticadas principalmente pelos gerentes de religião 
evangélica) são as principais atividades realizadas pelos gerentes para um dia de 
trabalho.  

Para um dia de folga, apenas onze gerentes indicaram atuar como agentes nesta 
categoria para praticar essencialmente atividades religiosas. O tempo total destinado 
às atividades religiosas por essas pessoas varia de 10 a 150 minutos, em média 78 
minutos. Vale destacar que apenas três gerentes de loja, da religião evangélica, 
devotam o seu tempo às atividades religiosas de modo assíduo, tanto num dia de 
trabalho quanto num dia de folga.  

O DOMICÍLIO E OS CORRESIDENTES DOS GERENTES 

Os domicílios dos gerentes das lojas da Alpharma são considerados confortáveis por 
80% deles e possuem entre dois e doze cômodos. Em média, são seis cômodos nos 
domicílios, sendo um ou dois designados para banheiros. 72% dos gerentes residem 
em domicílios próprios, desses 34% ainda possuem financiamento com terceiros. De 
modo geral, 90% dos gerentes declaram sentir-se satisfeitos com as características do 
seu domicílio. 

 Em 84% dos domicílios dos gerentes há três a cinco pessoas8 corresidentes, dentre 
eles, em 75% há uma ou duas pessoas do sexo feminino. Esses dados são importantes 
porque mostram que a quantidade de cômodos no domicílio dos gerentes é compatível 
com a quantidade de corresidentes; 61% dos domicílios possuem dois adultos, 
incluindo o gerente, que exercem atividade remunerada. 

Observou-se que há corresidentes (principalmente cônjuges, em sua maioria, dos 
gerentes plantonistas) que realizam atividades remuneradas complementares ou 
articuladas ao trabalho principal para incrementar a renda familiar. Essas são 
executadas predominantemente fora de casa, para um dia de trabalho, 
principalmente: vendas ambulantes; fornecimento de prestação de serviços 
domésticos, de cuidado de crianças e idosos, e trabalhos manuais/artesanais. O tempo 

                                                 
7
 A mediana foi o parâmetro utilizado neste caso em virtude da alta dispersão de dados identificada por meio do 

desvio-padrão que foi 71 minutos, duração maior que a sua média, no caso 59 minutos. 
8
 Considerando um total de 142 respostas válidas, cuja mediana foi, em termos de arredondamento, três pessoas 

por moradia. No total de pessoas que compõe a moradia, está incluído aquele que atua como gerente na loja. 
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dessas atividades varia entre 10 e 370 minutos, com duração de 70 minutos para um 
dia de trabalho9. Já para um dia de folga dos gerentes, os corresidentes atuam 
principalmente com o fornecimento de serviços domésticos para terceiros, devotando 
em média 408 minutos, o que equivale a 6 horas e 48 minutos para esta atividade. Isso 
gera desencontros principalmente entre os gerentes e os seus cônjuges, pelo menos 
uma vez por semana, devido à escala de folgas nas lojas. 

52% dos gerentes possuem filhos, e 90% desses têm de um a dois filhos. Os assistentes 
de gerência são os que menos possuem filhos. Acredita-se que isto está relacionado, 
conforme Glorieux (2005), a idade e ao fato de ser a primeira ocupação de autoridade 
que os gerentes têm nas lojas, o que pode trazer à tona a expectativa de se “fazer 
carreira” por meio dela, para futuramente alcançar um cargo de gerente de loja ou 
maior na Administração da Alpharma.  

O bairro ou comunidade em que 62% dos domicílios dos gerentes estão imersos na 
GBH possui um ambiente saudável em relação ao clima, barulho e poluição. Já os 
corresidentes expressaram uma opinião mais apurada em comparação com as das 
gerências em que 53% consideraram o ambiente saudável. Quanto à forma como joga 
o lixo da casa fora, a maioria dos gerentes (98%) afirma ter coleta de lixo na porta de 
casa, onde somente 14% delas indicam colocar o lixo reciclável (latas, papéis etc.) em 
lixeiras de coleta seletiva. 

Em relação à segurança na vizinhança onde moram, 76% dos gerentes consideram 
muito segura ou segura a sua região, onde os principais inconvenientes que elas e seus 
corresidentes sentem com maior frequência são: pixações em muros ou prédios (43%), 
vizinhos e festas barulhentas (38%), adolescentes fazem arruaça na rua (35%), 
vandalismo e danos intencionais à propriedade (24%), mendigos, pedintes e meninos 
de rua (22%), e problemas no bairro com presença de gangues (18%). Vale destacar 
que a maioria dos gerentes em opinião conjunta com os seus corresidentes (65%) 
indicou não saber se são frequentes problemas com tráfico de drogas em sua 
vizinhança. Em relação aos problemas com prostituição, 84% não sabem se esta 
situação é um problema próximo ao local onde moram, sendo a sua frequência 
relevante para apenas 8% dos gerentes. 

 

Cuidados com o domicílio e a família  

Para um dia de trabalho remunerado, supôs-se que esta categoria de atividades fosse 
a terceira prioridade dos gerentes, mas ao contrário do que se esperava, essas 
atividades representam a quinta prioridade, com apenas 8% ou 117 minutos do seu 
tempo diário. São 17 minutos a mais que a média identificada com trabalhadores 
profissionais por Aguiar (2003) em Belo Horizonte, que foi aproximadamente de 100 
minutos. 

Para o gerenciamento do domicílio foram identificadas algumas atividades devotadas 
pelos gerentes aos seus cuidados que demonstraram ser realizadas 
predominantemente por determinado sexo para um dia de trabalho remunerado. As 
principais atividades identificadas e que são executadas predominantemente por 

                                                 
9
 A mediana foi o parâmetro utilizado neste caso em virtude da alta dispersão de dados identificada por meio do 

desvio-padrão que foi igual a sua média, no caso 86 minutos. 
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homens foram: manutenção de domicílio, passar a ferro, trabalhos manuais e 
realização de serviços comerciais e administrativos. Já as mulheres, realizam 
principalmente atividades, semelhantes àquelas identificadas como significativas por 
Hassard (2001), como lavar, limpar e arrumar a residência, preparar alimentos, cuidar 
de animais domésticos e fazer compras. Vale destacar que, para um dia de trabalho, 
apesar de os gerentes homens realizarem atividades voltadas aos cuidados com o 
domicílio, o gerenciamento e os cuidados com a família foi uma prática evidenciada 
como hegemonicamente das gerentes mulheres. Além disso, o fato da atividade de 
“passar ferro” num dia de trabalho ter sido indicada como uma das principais 
realizações dos homens em casa, não sendo delegada a outrem, pode estar 
relacionada a somente a passar algumas roupas como o uniforme da Alpharma, que 
possui características semelhantes a uma roupa social, a qual necessita estar bem 
alinhado diariamente para o atendimento ao público e servir de bom exemplo para os 
demais funcionários nas lojas.  

Para um dia de folga, 70% dos gerentes devotam, em média, 243 minutos do seu 
tempo diário para os cuidados com o domicílio e a família, com 95 minutos a mais que 
a média identificada para trabalhadores profissionais em Belo Horizonte por Aguiar 
(2003), que foi de 148 minutos para um dia de fim de semana. Foi observado que a 
participação dos homens passou a ser mais expressiva e com a realização de algumas 
atividades que aparentemente não eram possíveis de serem executadas em um dia de 
trabalho remunerado como a manutenção de veículos. Também foi evidenciada a 
troca de atividades em relação ao sexo em um dia de folga, em que a atividade de 
fazer compras é feita pelos homens e a atividade de passar ferro, pelas mulheres. 

Tanto para um dia de trabalho remunerado quanto para um dia de folga, nas 
atividades de cuidados com o domicílio e a família, os gerentes indicaram a 
necessidade de auxílio de outras pessoas. Como a maioria dos gerentes não possui 
empregados domésticos em seus domicílios, 55% afirmaram ter recebido ajuda de 
parente, amigos ou colegas de trabalho para lidar com alguma atividade ou situação 
familiar no seu dia a dia. Os que mais receberam a ajuda de todas essas pessoas foram 
os gerentes de lojas, aproximadamente 55%. Esse dado mostra, conforme Leal (2003), 
a importância do capital social e das redes de ajuda na vida contemporânea dos 
gerentes que atuam em lojas do varejo, o que confere a eles, o poder de maximização 
do seu tempo cotidiano, bem como uma forma de compensar sua restrita devoção a 
atividades relacionadas aos cuidados com o domicílio e a família. Todavia, os gerentes 
indicaram que receberam, no mês anterior, pouca ou nenhuma ajuda de vizinhos para 
lidar com alguma atividade ou situação familiar. Essa relação de baixa ou nenhuma 
ajuda por parte dos vizinhos dos domicílios dos gerentes pode estar associada à baixa 
frequência de visitas ou contatos pessoais entre eles, conforme indicado nos 
questionários autoaplicados. 

Convívio entre gerentes e seus corresidentes no dia a dia na GBH 

Foi observado que o tempo devotado pelos gerentes aos cuidados com o domicílio e a 
família está num plano periférico para um dia de trabalho, mas priorizado para um dia 
de folga, ocorrendo, segundo os dados dos diários, conciliações temporais entre os 
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gerentes e seus corresidentes10 no que tange à realização de atividades e tarefas para 
essa finalidade. 

A maioria das atividades de lazer é preferencialmente praticada pelos gerentes no 
domicílio mais sozinho do que com algum corresidente. Especula-se que essa 
preferência pelas atividades de lazer sozinho ocorra em detrimento daquelas 
relacionadas aos cuidados com o domicílio, porque os gerentes as percebem como 
mais uma obrigação no seu dia a dia, preferindo, conforme Nowotny (1994) e Neubert 
(2006) valorizar o seu tempo próprio, muitas vezes em virtudes de suas idiossincrasias. 

As atividades relacionadas aos cuidados pessoais, aos deslocamentos e ao trabalho 
voluntário e reuniões possuem conciliações temporais aceitáveis, já que as diferenças 
de tempo entre os gerentes e de seus corresidentes para essas categorias de atividades 
variam apenas de 19 a 30 minutos. Vale comentar que era de se esperar que houvesse 
pouca conciliação temporal entre gerentes e corresidentes nas categorias de 
atividades com rendimentos e estudo, uma vez que os gerentes tendem a realizá-las 
sozinhos, não concatenadas com os seus corresidentes.  

 
Conclusões 
 
 

Observou-se que o dia de folga para os gerentes serve como um dia para compensar o 
tempo “perdido” ou pouco “usufruído” para si ou juntamente com os corresidentes 
durante um dia de trabalho com atividades que sejam de seu interesse e necessidade. 
Além disso, o dia de folga serve também para uma minoria dos gerentes como um dia 
para continuar o trabalho da organização no domicílio. 
Na descrição da duração das atividades cotidianas para um dia de trabalho 
remunerado e um dia de folga, observou-se uma demonstração por parte dos gerentes 
de comprometimento com a organização, por meio de comportamentos considerados 
pró-ativos nas organizações (SERVA e FERREIRA, 2004) como o prolongamento do 
tempo de trabalho na loja e, às vezes, no domicílio. Segundo Morgan (1996), esses 
comportamentos representam um perfil gerencial positivo e produtivo, desejado pelas 
organizações, com o objetivo de maximizar os seus resultados. A Administração da 
Alpharma reconhece a existência desses comportamentos por parte da maioria de 
seus gerentes, embora no seu discurso mencione que tais comportamentos não 
seriam adequados, porém necessários para que se cumpram as atribuições e as metas 
nas lojas. Esses comportamentos servem para os gerentes como uma forma de 
minimizar a sensação de incompetência (EMMENDOERFER, 2009) pelos resultados não 
alcançados.. Os gerentes que praticam esses comportamentos no dia a dia são, 
segundo a Administração da Alpharma, rotulados como “tarados” pelo trabalho. Este 
rótulo não é diferente e nem distante de estereótipos como “viciados” e “maníacos” 
pelo trabalho (SERVA e FERREIRA, 2004), que organizações vêm cultivando em sua 
estrutura e valorizando no mercado. Contudo, o termo tarado utilizado na organização 
Alpharma torna sutil ou oculta um processo de intensificação do trabalho gerencial nas 
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 Vale lembrar que os cônjuges dos gerentes foi o parentesco predominante na amostra dos 
corresidentes. 
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lojas, podendo configurar em algumas situações um gerente “estressado” neste 
contexto organizacional. 

Diante disso, pressupõe-se que o tempo devotado ao trabalho na Alpharma deva 
possuir fontes de tensões que geram preocupações ou problemas em outros espaços e 
atividades da vida cotidiana dos gerentes, bem como no próprio local de trabalho. Tal 
pressuposto conduz a vários questionamentos: será que os gerentes se sentem 
preocupados ou estressados com questões da loja em casa e vice-versa? Em que 
situações e atividades isso deve acontecer? Que pessoas do círculo de convivência fora 
do trabalho estão envolvidas com essas tensões? Será que eles fazem algo para 
minimizar essas preocupações? Conseguem os gerentes conciliarem as demandas do 
trabalho da loja com as demais demandas da sua vida cotidiana? Enfim, esses são 
questionamentos para futuras pesquisas. Todavia, tais perguntas não ofuscam a 
riqueza de dados que as pesquisas de usos do tempo podem trazer para captar e 
compreender a vida cotidiana nas cidades, como foi demonstrado por meio do caso de 
pessoas que ocupam cargos gerencias de lojas no varejo farmacêutico, algo comum e 
presente no Brasil e em muitos outros países.  
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Resumen  

Analizamos lugares para la creatividad desde la perspectiva de las personas comunes que 
habitan cotidianamente las ciudades. Las personas comunes nos cuentan acerca de los lugares 
donde desarrollan procesos creativos en diferentes áreas de conocimiento. Nos cuentan sobre 
lugares en las instituciones educativas, formales y no formales, y en las organizaciones 
comunitarias, religiosas y políticas donde encuentran oportunidades para desarrollar la 
creatividad cotidiana. Analizamos procesos de búsqueda y creación de lugares para la 
creatividad desde la perspectiva de personas que desempeñan actividades artísticas, culturales 
y comunitarias en la ciudad de Río Cuarto (Argentina). Estudiamos los lugares que encuentran 
y también los espacios que crean, considerando que la generación de lugares y contextos en 
las ciudades es un proceso interesante de analizar para la comprensión de la creatividad 
cotidiana. Varios de los participantes de nuestras investigaciones han generado sus propios 
grupos y organizaciones, construyendo oportunidades para desplegar sus capacidades en 
diferentes actividades y abriendo nuevos espacios para otras personas. Observamos que la 
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apertura y participación en experiencias y actividades diversas en lugares heterogéneos se 
vincula estrechamente con capacidades y logros creativos en contextos cotidianos.  

Palabras clave  

Creatividad cotidiana, lugares, ciudades creativas, ocio, creatividad habitual, acciones 

creativas.  

Abstract 

Analyze places for creativity from the perspective of ordinary people who inhabit the cities 
daily. Ordinary people tell us about the places where they develop creative processes in 
different areas of knowledge. We have about places in educational institutions, formal and 
informal,  community, religious and political organizations, where they find opportunities to 
develop everyday creativity. Analyze search processes and creating places for creativity from 
the perspective of persons performing arts, culture and community in the city of Rio Cuarto 
(Argentina). We study the places they find and create spaces, whereas the generation of places 
and contexts in cities is an interesting process to analyze for understanding everyday 
creativity. Several of the participants in our research have generated their own groups and 
organizations, building opportunities to display their skills in different activities and opening 
new spaces for other people. We note that the openness and participation in experiences and 
activities in heterogeneous areas is closely linked to skills and creative achievements in 
everyday contexts.   

Key words 

Everyday creativity, places, creative cities, leisure, usual creativity, creative actions. 

 

Introducción: lugares para la creatividad cotidiana 

La creatividad cotidiana, la de todos los días y la de todas las personas, ¿dónde encuentra 
lugares para desarrollarse? ¿En qué contextos y situaciones las personas dicen ser creativas? 
¿Dónde y cuándo se puede ser creativo? ¿Qué lugares hay en las ciudades para la creatividad 
cotidiana? 

Tal vez sea redundante aclarar que subyace a nuestra investigación la consideración de la 
creatividad como potencialidad de las personas a ser desarrollada en diferentes campos. Dicha 
concepción se sustentan en desarrollos neuropsicológicos actuales (Sawyer, 2011) y en los 
avances de las líneas de creatividad con minúsculas, cotidiana y habitual  (Richards, 2007; 
Kauffman y Beghetto, 2009; Glăveanu, 2012, Elisondo, 2013).  

Nos interesa la creatividad y los lugares donde ésta puede desarrollarse. Entendemos a los 
lugares en sentido amplio como espacios significativos para los sujetos y los grupos que 
permiten construir vínculos, procesos y conocimientos. Los lugares son espacios de 
permanencia, donde el sujeto no está de paso, no es uno más, sino parte integrante del 
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espacio y de las actividades que allí se desarrollan. Los lugares abren oportunidades de 
desarrolla la identidad, las relaciones sociales y construir historias (Auge, 2000). Los lugares se 
construyen a partir de procesos de apropiación de los espacios dentro de determinados 
contextos socio-culturales. Las apropiaciones se construyen en relaciones dialécticas entre 
sujetos, grupos y espacios, a través de acciones, identificaciones y procesos de categorización.  

A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 
transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas 
simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos 
cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de 
significado individual y social, a través de los procesos de interacción (…) por medio de la 
identificación simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y mediante 
procesos de categorización del yo –en el sentido de Turner (1990)- , las personas y los grupos 
se autoatribuyen las cualidades del entorno como definitorias de su identidad… (Vidal &  Pol, 
2005: 283). 

La creatividad cotidiana se desarrolla en lugares que son permanentemente construidos, 
resignificados y apropiados por los sujetos para crear en diferentes campos de conocimiento y 
situaciones. La creatividad cotidiana se desarrolla en lugares construidos por las personas a 
través de acciones específicas e interacciones con otros. Las acciones propias de la creatividad 
cotidiana permiten resolver problemas y crear productos. Constantemente las personas 
resuelven problemas complejo, llegar a fin de mes, organizar los horarios laborales y 
familiares, hacer la comida con poco tiempo y pocos ingredientes, jugar con niños, por 
ejemplo. La creatividad cotidiana es la que permite resolver dichos problemas, apelando a 
pensamientos divergentes y conocimientos prácticos, las personas resuelven, casi sin darse 
cuenta, multiplicidad de problemas y situaciones diarias.  

La creatividad cotidiana no solo refiere a la resolución de problemas sino también a la creación 
de procesos y productos en diferentes contextos y situaciones. La creatividad con minúscula, la 
que desarrollan las personas comunes y que aun no tiene un reconocimiento de ámbitos 
especializados, como la creatividad con mayúscula, puede desarrollarse en diversos e 
inesperados contextos y momentos. Crear una nueva receta culinaria, organizar un 
cumpleaños infantil, tejer un sweter son algunas de las actividades en las que las personas 
pueden desarrollar la creatividad con minúsculas.  

Objetivos  

Nos interesa conocer desde la perspectiva de las personas actividades, situaciones y lugares 
donde desarrollan la creatividad cotidiana Comprender los procesos creativos de todos los días 
necesariamente implica preguntarse sobre los lugares donde las personas interactúan. Los 
procesos creativos no se desarrollan en abstracto, sino en determinados contextos culturales. 
Coincidimos con Glaveanu (2010) en que incorporar paradigmas culturales aún es un tópico 
pendiente en el campo de investigación de la creatividad.  
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Metodología: los susurros de la gente 

Preguntamos a un grupo numeroso de personas adultas acerca de contextos, situaciones y 
actividades en las que se consideran creativos. Hicimos preguntas amplias que ofrecieran 
oportunidades de respuestas diversas y posibilidades para pensar la creatividad como 
capacidad de todas las personas en áreas diversas.  

Las preguntas acerca de los contextos, las situaciones y las actividades forman parte de un 
cuestionario general que hemos elaborado sobre nivel educativo, desempeños laborales, 
actividades de ocio y autopercepciones de la creatividad. En investigaciones anteriores 
administramos dicho cuestionario con instrumentos de evaluación de capacidades y logros 
creativos (Elisondo, 2013). En esta ocasión, no interesa analizar, desde la perspectiva de las 
personas, lugares y actividades donde desarrollan la creatividad. Preguntamos acerca de 
actividades y situaciones donde se consideran creativos y solicitamos argumentaciones en 
cada caso.  También les solicitamos que describieran detalladamente las actividades que 
realizaban en el tiempo libre. Centramos nuestro análisis en la creatividad cotidiana es decir en 
aquella que se despliega en todos los días en situaciones diversas y permite resolver 
problemas y crear productos significativos para los sujetos.   Las respuestas de los sujetos se 
categorizaron y cargaron en bases de datos construidas con el programa SPSS 17. Además,  
presentamos fragmentos significativos de las expresiones de los sujetos que constituyen 
evidencias de los análisis realizados.   

¿Quiénes? 

La muestra se conformó con 464 personas mayores de 18 años que viven en Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina), 307 mujeres (66,2%) y 157 hombres (33,8%). Participaron de la 
investigación personas con diferentes nivel de escolaridad: primario incompleto (2,2%), 
primario completo (7,3%), secundario incompleto (17,5%), secundario completo (24,1%), 
superior incompleto (31,9%) y superior completo (17%). Asimismo, se incluyeron en la muestra 
sujetos que con diferentes ocupaciones: empleados  en relación de dependencia (37,1%), 
estudiantes (25,6%), trabajadores por cuenta propia (15,3%), amas de casa (10,6%), jubilados 
(5%), desocupados (3%), personas que estudian y trabajan (3%).  

¿Creativos? 

El 68,8% de los participantes se consideran creativos en algún campo o área de resolución de 
problemas. De los participantes que argumentan su respuesta, algunos dicen ser creativos 
porque pueden resolver diferentes problemas y situaciones, otros porque crean objetos 
originales, en tanto que algunos dicen ser creativos porque se les ocurren ideas novedosas. El 
20,7% de los encuestados dicen no ser creativos, los argumentos son similares a los anteriores: 
no se me ocurre nada original, no se crear o hacer cosas novedosas, no soy bueno para las 
artesanías o el arte, no me interesa ser creativo, soy práctico, etc. El 5,5% de los participantes 
considera que es creativo en algunos contextos y situaciones, no siempre sino a veces y 
dependiendo de las actividades y los problemas que se les presenta.   

Los resultados obtenidos son similares a los hallados en una investigación en la que 
participaron 300 personas adultas de la provincia de Córdoba (Argentina), en dicho estudio 
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observamos que el 72% de los participantes se consideran creativos, el 19% se percibe como 
no creativo y el 9% dice ser creativo en algunas ocasiones (Elisondo, 2013).  

Es relevante que la mayoría de las personas encuestadas se considere creativa en algún campo 
o actividad. Todos somos creativos en algo, dijo María cuando le preguntamos si se 
consideraba una persona creativa. Juan también considera que la creatividad es una 
posibilidad de todas las personas, siempre se es creativo en algunas cosas, expreso. Soy 
creativa, todas las personas lo son de alguna manera, respondió Marta.  La gente toma 
conciencia de que es creativa cuando se le pregunta si es creativa,  allí muestran un destello de 
sus potencialidades. 

Las percepciones de los participantes se corresponden con los planteos acerca de la 
creatividad como potencialidad de todas las personas que puede desarrollarse en diferentes 
contextos cotidianos. Creatividad con minúsculas y creatividad de todos los días minúscula 
(Richards, 2007; Kauffman & Beghetto, 2009), son conceptos teóricos del campo de 
investigación de los procesos creativos que parecen vincularse con las percepciones de los 
sujetos. No aparecen en las expresiones de los participantes ideas que asocien lo creativo a 
logros destacados y revolucionarios en los campos, es decir a la creatividad con mayúsculas. 
Además, para los participantes la creatividad no parece ser una exclusividad de unos pocos 
sino una potencialidad de todos los sujetos.  

Los argumentos que esgrimen los participantes respecto la creatividad personal se vinculan 
con los contextos y las actividades en las que se consideran creativos. Resulta significativo que 
algunos participantes dicen no ser creativos en la pregunta específica sobre creatividad 
personal, pero luego en la otra pregunta del cuestionario ¿en qué actividades o situaciones se 
considera creativo? mencionan situaciones en las que pueden ser creativos. De los 96 
participantes que dicen no ser creativos, 79 dicen en la otra pregunta no ser creativos en nada. 
17 participantes dicen no ser creativos pero luego mencionan algunas actividades o contextos 
en los que sí lo son. Tal vez la segunda pregunta, interpela a los participantes a pensar acerca 
de posibilidades concretas de ser creativos en algún contexto. La segunda pregunta, a 
diferencia de ¿cree que es una persona creativa?, da por sentado que la persona es creativa y 
la interroga respecto de los campos donde despliega la creatividad. Quizás el tipo de pregunta 
pueda haber forzado respuestas que no representan las percepciones  de los sujetos, sin 
embargo, pensamos que las respuestas a la última pregunta muestran de manera más 
adecuada lo que piensan los sujetos respecto de sus capacidades creativas.  

¿En qué? 

Son muy diversas las actividades en las que los participantes dicen ser creativos. El 25 % de los 
encuestados manifestó ser creativo en actividades vinculadas a la realización artesanías, 
manualidades, decoraciones, diseños de vestimentas, accesorios y espacios, el 13% considera 
ser creativo en la resolución de problemas de la vida cotidiana (administración del dinero 
familiar, cuidar niños, ayudar a otros en situaciones difíciles, organizar horarios, etc.), igual 
porcentaje dice desarrollar la creatividad en las actividades laborales. La cocina es una 
actividad en la que varios de los participantes dice expresar su creatividad (8%). Los 
participantes manifiestan ser creativos en el dibujo, la pintura y la fotografía (4%), la danza y 
expresión corporal (4%), el deporte (4%), las relaciones con otros y la participación en 
organizaciones sociales (4%), el estudio (3%), la música (3%), el teatro (1%) y la escritura (1%). 
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El 17% de los participantes considera que no es creativo en ninguna actividad o situación (No 
les parece raro que casi un quinto de los entrevistados no muestre si siquiera mínimamente un 
destello que ilumine su vida por un momento?).  

Por el contrario, la diversidad de actividades en las que los participantes dicen ser creativos 
también da cuenta de concepciones sobre creatividad cotidiana y creatividad con minúscula 
(Richards, 2007; Kauffman & Beghetto, 2009). La creatividad sería una posibilidad de todos que 
puede desarrollarse en diferentes contextos y campos de conocimiento. El reconocimiento de 
los ámbitos especializados no aparece como un criterio limitante de los que se considera 
creatividad, es decir lo creativo depende las valoraciones que hace el sujeto sobre su propio 
desempeño y evaluaciones que hacen otras personas próximas a su entorno. La valoración de 
la  creatividad con minúsculas depende de los juicios emitidos por familiares, pares, profesores 
(Kauffman & Beghetto, 2009). Los participantes argumentan sus respuestas considerando 
valoraciones que ellos mismos hacen de sus desempeños y evaluación de que hacen las 
personas con las que interactúan en contextos familiares, laborales y de ocio.  

La creatividad aparece vinculada a la resolución de problemas y la creación de productos. En 
algunos casos, los participante dicen ser creativos resolviendo situaciones complejas como 
cuidar niños, administrar la economía familiar y organizar agendas, en otros la creatividad se 
asocia a la creación de productos creativos: comidas, artesanías, vestimentas, piezas 
musicales, cuadros, etc. Las percepciones de los participantes se vinculan con dos grandes 
líneas de investigación de la creatividad: las perspectivas que se ocupan de los procesos 
creativos desarrollados durante generación y resolución de problemas diversos  y los enfoques 
centrados en la evaluación de productos y de los procesos durante los cuales estos se generan 
(Runco, 2010). 

Muchos son los participantes que dicen ser creativos en la creación de productos diversos, en 
diferentes campos de actuación como la cocina, las artesanías, las decoraciones, etc. Nos 
interesa presentar algunos fragmentos que a nuestro criterio son significativos para 
comprender la creatividad como creación de productos: 

Busco lo que desechan los demás y formo algo que sea útil (Silvia, 40 años) 

Escribo cuentos y poesías cuando tengo deseos, lo hago en mi casa. Escribo desde 
la adolescencia y con más frecuencia desde que me jubilé (Nancy, 65 años).  

En el tejido y en la pintura. Bailo Folklore en el PEAM1 y hago dibujo y pintura en el 
aula de arte de la universidad (Marta, 56 años) 

Jardinería, carpintería, decoración. Me gusta crear en jardinera y crear muebles de 
la casa (Mario, 72 años) 

Soy creativa en la cocina, la repostería y la decoración. Voy a cursos de cocina y 
decoración en la vecinal de mi vario. Me han premiado en los cursos. (Laura, 49 
años). 

                                                 
1
 Programa Educativo de Adultos Mayores dependiente de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

(Argentina). Más información en http://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/peam.php (01-07-2013). 

http://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/peam.php
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En el diseño de publicidades, marketing, de indumentaria y arquitectónico… 
(Gabriela, 24 años) 

También son muy interesantes las expresiones de los sujetos que vinculan la creatividad con la 
resolución de problemas diversos. Las situaciones adversas, las dificultades, las carencias 
suelen requerir de mucha creatividad. Leticia establece claramente la distinción entre 
creatividad como creación de productos y creatividad en la búsqueda de soluciones a 
problemas:  

No me considero una persona creativa en lo que tiene que se refiere a inventar o 
crear algo nuevo o distinto, pero creo que a veces puedo ser ingeniosa para 
resolver problemas personales o ayudar a ver dificultades que tienen otras 
personas de una manera distinta (Leticia, 28 años).  

Puedo inventar cosas o crear cosas para solucionar problemas, soy creativa en 
diferentes situaciones de la vida diaria  (Daniela, 35 años). 

Me considero creativa en lo espiritual y para resolver problemas porque la gente 
se apoya en mí y me doy cuenta que conformo a las personas, y en los duelos, 
suelo calmar y tranquilizar (María Luisa, 51 años).  

Soluciono siempre problemas referidos a la económica del hogar (Sandra, 44 
años).  

Sí, porque me doy cuenta de las cosas que puedo hacer sin tener colegio, siempre 
debo inventar algo. Para mentir, para hacer la comida, para jugar a las cartas… 
(Silvina, 81 años).  

Los participantes del estudio tienen una visión amplia acerca de la creatividad y las posibles 
actividades donde puede desarrollarse. Es difícil anticipar la respuesta de las personas, mentir 
(no se ve muy positivo pero a veces es necesario en las simulaciones, o en el cuento de 
cuentos), jugar a las cartas, resolver problemas espirituales, aparecen, tal vez de manera 
inesperada para los investigadores, como situaciones cotidianas que demandan creatividad. 
Las artes, las artesanías, el trabajo, el estudio, la resolución de problemas, las relaciones 
sociales y las actividades comunitarias son también actividades donde los sujetos se 
consideran creativos. Al igual que las actividades, los contextos posibles para desplegar la 
creatividad son múltiples y diversos. Analizamos en el próximo apartado los lugares donde los 
participantes dicen ser creativos, lugares que obviamente se vinculan con el tipo de 
actividades que desarrollan y con las formas de entender la creatividad.  

¿Dónde? 

El 52% de los participantes dice ser creativo en el hogar, el 11% en el trabajo, 10% en grupos 
independientes u organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, grupos de danza, bandas 
musicales, grupos de teatro, vecinales, organizaciones estudiantiles o políticas), el 6% en 
instituciones educativas formales y el 4% en asociaciones deportivas. El 17% dice no ser 
creativo en ningún contexto (el mismo 17% no encuentra un lugar para dejar instilar esa gota 
de felicidad comprimida!).  
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El hogar es el lugar donde la mayoría de los participantes expresa desarrollar procesos 
creativos. El hogar parece ser el contexto más propicio para elaborar productos creativos 
(artesanías, comidas, diseños, etc.) y resolver problemas complejos vinculados a la economía 
familiar, el cuidado de los niños, la organización de tiempos y espacios y el afrontamiento de 
situaciones difíciles. El hogar es un lugar en tanto espacio de identidad, vínculos e historias. La 
casa representa un lugar de seguridad, refugio e intimidad (Aguilar Rocha, 2012). Según Auge 
(2000) “el signo de que se está en casa es que se logra hacerse entender sin demasiados 
problemas, y que al mismo tiempo se logra seguir las razones de los interlocutores sin 
necesidad de largas explicaciones” (:111). 

La casa es el lugar privilegiado para realizar actividades creativas, artesanías, comidas muebles, 
objetos diversos son algunos de los productos que resultan de dichas actividades. La seguridad 
del hogar parece ofrecer un lugar propicio para desarrollar producciones originales y obtener 
las correspondientes valoraciones de quienes habitan la casa. La resolución de problemas 
cotidianos, situaciones adversas y dificultades inesperadas también son actividades creativas 
que suelen desarrollarse en casa. Entretener a los chicos, organizar cumpleaños, hacer la tarea 
con los hijos, inventar juegos adentro los días de frío, son actividades creativas se desarrollan la 
familiaridad, cotidianidad y seguridad del hogar. Es también en el hogar –y tal vez no en la 
casa- en donde la gente pasa la mayor cantidad de su tiempo y es allí donde puede dar riendas 
sueltas a su capacidad de creación… 

Sin embargo, el trabajo también aparece como un contextos donde desarrollar la creatividad 
creando estrategias, innovaciones y resolviendo problemas. Según los participantes, vender, 
convencer a otros y desarrollar proyectos diversos son actividades creativas que llevan a cabo 
en contextos laborales. La docencia y la investigación científica también aparecen como 
actividades laborales que demanda permanentemente creatividad. 

Si, en varias situaciones de mi vida laboral se requiere creatividad, cuando debo 
convencer a otra persona para que quiera lo que le ofrezco (Miguel, 52 años). 

En mi trabajo, en todas las actividades me la rebusco, soy albañil (Cristian, 22 
años).  

También, las instituciones educativas formales también aparecen como lugares para la 
creatividad específicamente para quienes dicen ser creativos en la docencia y en el estudio, 
generando actividades, estrategias e innovaciones en el campo de la enseñanza y el 
aprendizaje. Resulta interesante que la mayoría de las personas que se refirieron al trabajo 
como lugar creativo son docentes. Soy maestra jardinera y se requiere de cierta creatividad y 
originalidad, soy creativo en la experimentación científica y docencia, soy creativa cuando hago 
dibujos y juegos para mis alumnos. Los maestros y profesores dicen ser creativos en las 
actividades que desarrollan en el contexto áulico y los productos y propuestas que generan 
para los alumnos. Consideramos muy interesantes las expresiones de los docentes, en tanto 
creemos las percepciones e intervenciones de ellos son determinantes para la construcción de 
contextos creativos de enseñanza y aprendizaje. En escritos anteriores (Elisondo, Donolo & 
Rinaudo, 2012; Elisondo, Rinaudo & Donolo, 2011;  Elisondo, Donolo & Rinaudo, 2011a; 
Elisondo, Donolo & Rinaudo, 2011) hemos remarcado el papel de los docentes en la creación 
de contextos educativos que promuevan la creatividad. 
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Y además, varios de los participantes se refieren a organizaciones, clubes, vecinales, grupos 
independientes como lugares para desarrollar la creatividad en actividades artísticas, 
culturales, políticas, comunitarias y sociales. En muchos casos, los desempeños creativos de los 
sujetos se orientan hacia la resolución de problemas sociales y la generación de propuestas 
alternativas para sectores desfavorecidos. La actividad de estos grupos podría considerase 
como desempeños en el campo de la creatividad social (Llobet Estany, 2006), es decir aquella 
que busca generar ideas, acciones y proyectos que atiendan a problemáticas sociales diversas.  

Participación en grupos de teatro amateur (comunitarios y escolares) en la 
coordinación. Desde la niñez en diferentes momentos de la vida. Creo que soy 
creativa por generar espacios para la actuación, escribir obras de teatro, puestas 
en escena, etc. (Nora, 47 años). 

Si creo que soy una persona creativa, ya que si bien ahora hago solo danzas, me 
acuerdo que en el secundario siempre me las rebuscaba en situaciones donde 
tenía que aplicar mi creatividad, en danzas, en ONGs, etc. (Julieta, 20 años). 

En actividades tales como ir a los barrios a dar apoyo escolar, realizando juegos, 
organizando eventos (María, 21 años)  

Participó en el centro de estudiantes (…) en actividades sociales comunitarias 
como apoyo escolar (…) además en la murga (…) también en los eventos que se 
organizan por parte del centro de estudiante desde la comisión prensa… 
(Maximiliano, 23 años). 

Soy creativo en actividades políticas y sindicales. Soy dirigente en la federación de 
taxistas… (Raúl 54 años)  

Soy creativa en teatro, hace 10 años estoy en un taller en el grupo independiente, 
me gusta generar cosas (Ana, 49 años) 

Muchos años realice trabajo solidario en la capilla del barrio donde yo pertenezco, 
fue muy gratificante porque lo que hacía no era con ningún fin, sino simplemente 
ayudar a aquellas personas que me necesitaban (Rosa, 58 años) 

Participo en la fundación de la diabetes Nadia como voluntario, hace dos años, 
participo para recaudar fondos. También participo en la juventud peronista como 
militante (Franco, 18 años). 

En la perspectiva de las personas que participaron de los diálogos, la creatividad se vincula 
estrechamente con las actividades de ocio2. La mayoría de los sujetos dicen ser creativos en 
actividades que realizan durante su tiempo libre, el trabajo y el estudio solo aparece como 

                                                 
2
 Nos referimos específicamente a actividades de ocio activo, es decir acciones de los sujetos en diversos 

contextos que se caracterizan por la libre elección de participación, la estructuración de las propuestas 
en encuadres determinados y el compromiso con que las personas las desarrollan. Las actividades de 
ocio activo suponen una importante implicación de los sujetos en las mismas, no son acciones 
esporádicas. 
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actividad creativa en poco participantes. Resultados similares encontramos en otras 
investigaciones donde observamos relaciones entre creatividad, actividades extra-curriculares 
y actividades de ocio (Elisondo, 2013). Las actividades que las personas desarrollan en el 
tiempo libre generan oportunidades para desarrollar capacidades creadoras y obtener logros 
creativos. La creatividad parece encontrar lugar para desarrollarse en contextos de ocio y 
tiempo libre. Los sujetos hallan oportunidades en actividades artísticas, culturales, políticas y 
sociales para desplegar la creatividad. Analizar relaciones entre creatividad y ocio, 
considerando diversidad de actividades y contextos donde las personas comunes desarrollan 
procesos creativos es una interesante línea de investigación en el campo de la creatividad 
cotidiana.  

Los espacios de ocio son transformados en lugares para la creatividad. Los sujetos se apropian 
de clubes, vecinales, ONG, instrucciones educativas formales e informales para desarrollar 
actividades según ellos, creativas. Muchos sujetos también crear nuevos lugares, construyen 
grupos independientes, bandas musicales, talleres de teatro y danzas, entre otros, se reúnen 
en determinado espacios físicos, que a veces pueden variar, pero que ocupan en mismo lugar 
simbólico para los miembros del grupo. Son lugares de intercambio, de identidad y de 
creación. Somos los de teatro, somos la banda X, somos los de apoyo escolar, son lugares que 
defienden la identidad de cada uno y de los grupos donde se participa, se hace algo y se 
proyecta el futuro. Los lugares apropiados y creados por los sujetos participantes del estudio 
permiten desarrollar acciones, resolver problemas y crear productos (canciones, murgas, 
tejidos, obras, etc.). 

Al igual que en un estudio sobre procesos creativos  en personas comunes (Elisondo, 2013) 
observamos que muchos lugares fueron creados por los propios sujetos. La creación de 
contextos, grupos y organizaciones es una actividad social creativa compleja que supone 
esfuerzos, iniciativas y desafíos para las personas y los grupos. Los nuevos lugares son obras 
creativas que transcienden lo individual, abriendo oportunidades de creatividad para otros 
sujetos y grupos.  

En la vida cotidiana en general y en el despliegue de la creatividad en particular, analizar los 
espacios y las interacciones que en ellos se producen es importante para logran avances y 
comprensiones situacionales de los fenómenos de estudio. Espacios objetivos y subjetivos se 
construyen y reconstruyen en las interacciones generando oportunidades para el desarrollo de 
las potencialidades creativas de las personas comunes. Es relevante que existan espacios 
objetivos donde las personas puedan desarrollarse e interactuar, sin embargo esto no es 
suficiente si los sujetos no se apropian de estos espacios, los reconstruyen y los usan para la 
producción de objetos y artefactos culturales. Consideramos que deben ofrecerse variadas 
oportunidades y alternativas en los contextos cotidianos de interacción de las personas 
comunes y a la vez, deben hacerse visibles estas posibilidades y propiciarse la apropiación de 
las mismas por parte de los sujetos (Elisondo, 2013:158-159) 

La creatividad cotidiana se desarrolla eclosiona y fructifica generosamente en diversos lugares 
privados y públicos. Las personas dicen realizar actividades creativas en el hogar, en el trabajo 
y en lugares de ocio. Consideramos  relevante para futuras investigaciones es analizar los 
procesos de búsqueda, apropiación y creación de contextos para la creatividad cotidiana. En 
las expresiones de los sujetos se observan también se observan vinculaciones entre creatividad 
cotidiana y creatividad social, muchos sujetos desplieguen procesos creativos que se orientan 
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al bienestar social y pretenden generar propuestas y productos que atiendan a demandas de la 
comunidad.  

Conclusiones  

Nuestro trabajo se ha centrado en las autopercepciones de los sujetos respecto actividades, 
situaciones y lugares donde desarrollan la creatividad personal. Que la mayoría de los 
participantes consideren que la creatividad es posible en diversos campos y que ellos mismos 
son creativos en situaciones heterogéneas es un resultado muy importante ya que estas 
percepciones incidirían positivamente en los procesos creativos cotidianos. Las 
autopercepciones y autovaloraciones sobre la creatividad son temas emergentes en el campo 
de investigación de los procesos creativos. Consideramos que es una interesante línea de 
investigación, teniendo  en cuenta que las percepciones y los significados que las personas 
construyen respecto de sus propias acciones y capacidades condicionan las acciones de las 
personas y las posibilidades de desempeños creativos. También es significativo estudiar los 
procesos de apropiación y creación de lugares para la creatividad cotidiana y social.  

En las expresiones de los participantes hemos podido observar que la creatividad es una 
acción, es hacer algo, producir o resolver problemas en determinadas situaciones. Glaveanu et 
al. (2013) también definen a la creatividad como acción, haciendo y resolviendo problemas los 
sujetos interactúan con los objetos y con otros sujetos en determinados contextos culturales. 
La resolución de problemas y la generación de ideas en la vida cotidiana aparecen como el 
campo importante en el que los participantes se consideran creativo. Nos preguntamos cómo 
podrían ser evaluados los desempeños de las personas en estos campos. Tal vez, crear 
instrumentos que incluyan acciones y problemas como los mencionados por los participantes 
del estudio sea relevante para la evaluación de la creatividad de todos los días y sus diversas 
manifestaciones.  

En el presente trabajo analizamos lugares donde se desplieguen las interacciones entre sujetos 
y artefactos culturales. Los lugares también son construidos, resignificados y transformados 
por las acciones de los sujetos y los productos culturales que generan. Creemos relevante 
analizar los lugares que se generan en las ciudades para el desarrollo de la creatividad 
cotidiana. Si bien los sujetos tienen un papel destacado en la creación de dicho los lugares, el 
estado, las organizaciones no gubernamentales y los grupos sociales pueden, a través de 
proyectos y políticas, pueden crear, propiciar y apuntalar lugares favorables para la creatividad 
cotidiana y social en las ciudades. Pensamos las ciudades creativas no solo como contextos 
urbanos con oportunidades para determinadas clases creativas, sino como espacio lleno de 
lugares para la creatividad de las personas comunes y los diversos grupos sociales.  

Hemos visto chispas en los ojos de la mayoría de las personas participantes cuando a ser 
entrevistadas reconocían en sí vetas de creatividad… Y la reconocían como creativas! Ser 
creativos implica también un reconocimiento social y tal vez sea en estos trabajos en dónde se 
promuevan nuevas formas de ser creativo en las personas para que podamos ir construyendo 
así nuevos espacios ecológicos significativos para que como humanos podamos vivir en 
ciudades más acogedoras… 
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Resumo 

As cidades são paisagens. Paisagens são criações humanas. O ser humano é criativo 
por natureza e cria a todo instante, consciente ou inconscientemente. 

Em geral as intervenções antrópicas no ambiente urbano são inconscientes, 
especialmente a partir do ponto de vista sistêmico. Muitas conscientes são mal 
planejadas. Grande parte das planejadas desconsideram questões de sustentabilidade. 

Os produtos, frutos desse modelo convencional de atitudes e intervenções coletivas, 
são os responsáveis pela maior parte dos problemas cotidianos dos indivíduos - 
coniventes inconscientes. 

Propor o paisagismo produtivo como ferramenta para soluções urbanas alia-se à 
expectativa de mudar o foco de algumas criações para outras criações. É almejar novos 
paradigmas pela inclusão de novos elementos e não pela privação. 

A partir do conceito de paisagismo produtivo como ferramenta de planejamento 
urbano holístico, (NAHUM, 2007), aliado à disponibilização de forma atrativa e prática 
de conhecimentos e técnicas de arquitetura de baixo impacto e permacultura 
urbana,qualquer cidadão predisposto torna-se um agente criativo consciente para 
mudanças benéficas na busca de impactos positivos como produto de suas criações. 

O presente trabalho tem como proposta apresentar um estudo de caso de 
intervenções realizadas num quintal no município de Jacareí SP manejado a partir da 
prática dos conceitos citados. Traz também a hipótese dos possíveis impactos positivos 
socioambientais, socioeconômicos e socioculturais que seriam alcançados se o modelo 
fosse reproduzido pelas demais 38 casas do quarteirão, além do resultado de um 
diagnóstico socioambiental realizado na área de estudo com resultados quantitativos e 
qualitativos das espécies cultivadas nos quintais das residências visitadas. 

Palavras chave 

Regeneração urbana, Jardinagem ecológica, Impactos positivos, Permacultura 
urbana, Agricultura urbana, Paisagismo regenerativo, Educação para a 
sustentabilidade. 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1106 

 

 

Abstract 

The cities are landscapes. Landscapes are human creations. Human beings are creative 
by nature and creates all the time, consciously or unconsciously. 

In general, human interventions in the urban environment are unaware, especially 
from the systemic point of view. Many are aware poorly planned. Much of the planned 
ignore sustainability issues. 

Products, results of this conventional model of attitudes and collective interventions, 
are responsible for most of the everyday problems of individuals - conniving 
unconscious. 

Propose landscaping productive as a tool for urban solutions joins the expectation of 
changing the focus of some creations for other creations. You crave new paradigms by 
adding new elements and not deprivation. 

From the concept of landscaping productive as a tool for holistic urban planning, 
(NAHUM, 2007), coupled with the availability of so attractive and practical knowledge 
and techniques of low impact architecture and urban permaculture, any citizen 
predisposed becomes a creative agency conscious to beneficial changes in the pursuit 
of positive impacts as a product of his creations. 

This paper aims to present a case study of interventions in a backyard in the city of 
Jacarei - SP handled from the practice of the concepts mentioned. It also brings the 
possibility of positive impacts environmental, socioeconomic and sociocultural factors 
that would be achieved if the model was reproduced by the other 38 houses on the 
block, and the result of a socio-environmental diagnosis to the area of study with 
quantitative and qualitative results of the species grown in backyards the homes 
visited. 

 
 

Keywords 

Urban regeneration, ecological gardening, positive impacts, Urban Permaculture, 
Urban Agriculture, Landscaping regenerative, Education for sustainability. 
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Introdução 

Se planejarmos as cidades para carros e trânsito, teremos carro e trânsito. Mas se planejarmos 

as cidades para lugares e pessoas, teremos lugares e pessoas. Fred Kent. 

 

O mesmo se aplica a uma casa. Se a planejarmos para máquinas, aparelhos e televisão, 

teremos máquinas, aparelhos e televisão. Mas se planejarmos para pessoas e espaços 

saudáveis, teremos pessoas e espaços saudáveis. 

O crescimento desorganizado é um reflexo de criações de vários agentes e de diversas 

instâncias, públicas federais, estaduais, municipais e privadas de grande, médio e 

pequeno porte. A grande maioria dos municípios brasileiros possui sua malha urbana 

predominantemente ocupada por residências, tornando-as em muitos casos as 

principais responsáveis da qualidade dos espaços urbanos. 

Pela primeira vez na história, a população mundial é predominantemente urbana. O 

Brasil chegou ao final do século XX como um país urbano: em 2000 a população urbana 

ultrapassou 2/3 da população total e atingiu a marca dos 138 milhões de pessoas. 

(IBGE, 2001) 

O ambiente urbano concentra diversos problemas socioambientais que interferem 

diretamente na saúde de cada indivíduo. O padrão atual de urbanização, aliado aos 

valores e princípios da sociedade de consumo, distancia dramaticamente os cidadãos 

dos ciclos naturais no qual todos estamos inseridos. 

Sendo a paisagem fruto da intervenção do homem nos ambientes, a todo instante se 

cria, forma, reforma, deforma e se degrada paisagens. A inconsciência dos atos à partir 

de uma visão sistêmica agrava o processo de um metabolismo urbano doentio. Os 

serviços e conhecimentos técnicos que competem aos profissionais das áreas de 

arquitetura e paisagismo estão disponíveis apenas para uma pequena parcela da 

população que, na maioria dos casos, utiliza-se de conceitos, técnicas e padrões de uso 
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e ocupação do solo insustentáveis quando replicados para uma parcela maior da 

população.  

Os profissionais da área de arquitetura e paisagismo possuem responsabilidades 

socioambientais que são exercidas muito aquém do ideal para uma sociedade justa e 

um aumento efetivo de ambientes saudáveis para as pessoas. 

O paisagismo tratado de forma convencional, com objetivo apenas estético da 

vegetação ornamental e utilizado como status, tende a eliminar algo inerente dos 

jardins – o dinamismo. A maioria das vezes o proprietário não estabelece trocas com 

seu jardim, destinando a tarefa apenas aos trabalhadores responsáveis pela 

manutenção. Manter um jardim constantemente igual é um processo contra a 

natureza, enquanto devemos planejar e implantar sistemas a favor dela.  

Assim surgiu a ideia dessa pesquisa, com a finalidade de refletir sobre uma diferente 

forma de interagir com o ambiente residencial, com o intuito de reunir as informações 

sobre uma postura de responsabilidade e ética para com a regeneração de áreas 

degradadas o desenvolvimento sustentável e a participação ativa dos cidadãos – o 

verdadeiro Poder Público. 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivos disponibilizar informações sobre soluções 

apropriadas para grande parte dos problemas socioambientais urbanos. Para isso 

busca socializar técnicas utilizadas de paisagismo produtivo e jardinagem ecológica 

capazes de melhorar os ambientes a partir de intervenções em cada quintal. 

Metodologia 

Tendo como princípio a síntese do Ócio Criativo (MASI, 2000) de “trabalhar, estudar e 

divertir-se ao mesmo tempo”, associado à discussões e resultados de aplicação de 

cursos de paisagismo produtivo e revisão bibliográfica a pesquisa traz um ensaio sobre 

justificativas e alternativas para contribuir com o movimento de novos padrões de 

relacionamento das pessoas consigo, com os outros e com o meio. 
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1. O processo de criação de paisagens urbanas 

Mesmo com as crescentes informações sobre a crise ambiental atual, a tendência 

coletiva é considerar o meio ambiente e a paisagem prioritariamente as florestas e os 

espaços rurais. 

De maneira geral, o ambiente urbano nada mais é do que um ambiente rural que foi 

explorado por sucessões de culturas. Da exploração das madeiras de lei, do palmito 

para o aumento do plantio de algodão, cana-de-açúcar, café, lavouras diversas, 

monoculturas florestais, seguindo para pastos, tornando o solo tão exaurido que nem 

mesmo o gado consegue quantidades suficientes de proteína apenas com o fraco 

capim que cresce numa terra explorada ao seu limite. A partir desse estágio a área é 

destinada a loteamentos, e inicia-se o processo de urbanização para os novos 

inquilinos do local. Esses, por sua vez, tendem a rejeitar a vegetação em seus próprios 

quintais, com o conceito de limpeza que herdamos desde a colonização. A maior parte 

das áreas livres das casas não passa de desertos, controlados por venenos, com 

excessivas áreas gramadas que não propiciam nichos para a reprodução de outras 

espécies vegetais, polinizadores e avifauna. Infelizmente, a tendência mais 

reproduzida, dado nosso modelo reducionista, é de cimentar o quintal – para não dar 

trabalho.  

Seguindo esse padrão inconsciente, incoerente, injusto, irresponsável e insustentável 

de criação de paisagens, rios e cursos d’água transformaram-se em lixões, 

demonstrando a ausência de sensibilidade e participação ativa dos cidadãos, que 

aceitam tudo como se fosse normal e a negligência e descaso por parte das 

autoridades responsáveis por executar determinadas tarefas.  

O lixo gerado pelas unidades da malha urbana já não tem mais para onde ir e aumenta 

em proporção seis vezes maior do que a própria população mundial.  

A impermeabilização do solo, aceita como prática comum nos quintais, calçadas e ruas 

das cidades também rompe o ciclo mais importante do Planeta, o Ciclo da Água. Como 

consequência, enxurradas, enchentes, prejuízos pagos até com vidas, custos para os 

cofres públicos - impostos e lixo para os rios.  

Nesse modelo convencional de desenvolvimento dos ambientes urbanos, fragmentos 

de mata praticamente inexistem, quando muito alguns bosques e praças - muitas 

excessivamente impermeabilizadas e com vegetação inadequada. Sem maiores 

preocupações com as conseqüências, matas ciliares são destinadas a taludes de 

concreto.  Indústrias e excesso de veículos contribuem com a criação e emissão de 

milhões de partículas poluentes ao ar e, claro, aos pulmões.  

As paisagens criadas a todo instante são frutos de uma visão segmentada, cujo 

momento histórico passa a desafiar e atrair inúmeras pessoas e profissionais a 

adquirirem novos padrões e hábitos de vida. 
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2. O paisagismo produtivo 

Segundo Nahum (2007),  

o Paisagismo Produtivo é atualmente um recurso de planejamento urbano de visão holística 

e as experiências de agricultura urbana, jardins comestíveis, coberturas verdes e outras 

formas de paisagismo produtivo são associadas à educação ambiental e segurança 

alimentar. Por outro lado, é importante que se discuta a inserção do paisagismo produtivo 

nas disciplinas tradicionais de paisagismo ministradas atualmente nos cursos superiores de 

arquitetura e urbanismo, agronomia, engenharia ambiental, ecologia e outros cursos que 

tenham relação com a temática ambiental, principalmente urbana. 

Outras definições usuais tratam o Paisagismo Produtivo como a arte de planejar 

ecossistemas consorciando frutíferas, hortaliças, plantas nativas espontâneas e 

ornamentais multiuso, integrando estética e produção de alimentos ou ainda como  

a técnica para embelezar o quintal, utilizando espécies que fornecem alimento, e 

medicinais para os usuários. 

Conscientes do grau de contribuição que as técnicas de paisagismo produtivo 

exercem na qualidade dos espaços no intuito de colaborar com informações 

práticas e ações de melhorias nos ambientes e prática profissional, uma ação 

conjunta entre Jardim Botânico de Porto Alegre, Fundação Zoobotânica do RS, 

Associação Rio-Grandense de Floricultura (AFLORI) e Toni Backes – Escola de 

Paisagismo – Nova Petrópolis, gerou a Carta de Princípios para um Paisagismo mais 

Sustentável, no Seminário Pegadas Ecológicas – Paisagismo Sustentável, realizado 

em 2003 no Rio Grande do Sul. 

 O documento aborda cinco grandes temáticas, sendo elas: plantas, manejo de 

águas, manejo de pragas e doenças, uso de elementos construídos, manejo de 

relevo, solos e substratos e educação ambiental  e disponibiliza contribuições para 

potencializar a atuação de profissionais e munir qualquer cidadão interessado de 

soluções adequadas para a criação e o manejo de seus espaços. 

Para Quemel (2010),  

o enfoque agroecológico é considerado muito importante nesse processo por reunir práticas 

importantes para a conservação do meio ambiente. Várias são as formas de trabalhar esses 

espaços, resultando num diversificado ambiente com mais oxigênio, sombra para água 

fresca, cercas vivas, corredores de fauna urbana, conservação e perpetuação das espécies 

úteis. Tudo pode ser (re) aproveitado nos quintais. Nos quintais produtivos temos imensa 

riqueza cultural. Para seu elevado potencial recomendam-se ter todas as espécies possíveis 

no ambiente do paisagismo sustentável, plantas para enriquecerem o sabor e o valor 

nutritivo dos alimentos, raízes, tubérculos, frutíferas, medicinais, ornamentais, além de 

espécies com outras utilidades. 

E ainda:  
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é fato que o ganho com os espaços produtivos é um recurso bastante divertido e prático, 

pois por menor que seja o espaço que alguém possua, varandas de apartamento, janelas, 

sacadas, terraços, salas, é possível transformá-los em canteiros produtivos, utilizando potes, 

pratos, garrafas, caixas, uma gama de objetos. Recomenda-se utilizar conhecimentos sobre a 

adubação orgânica e compostagem, enriquecendo os vasos com as próprias folhas das 

plantas aliadas ao aproveitamento dos restos de alimentos, como cascas de frutas, legumes, 

e tudo mais que forem orgânicos crus. 

A prática de um Paisagismo Produtivo exige, necessariamente, que o homem se 

perceba parte da Natureza, e esteja disposto a co-criar com ela. Por meio da 

intenção em conectar as atividades humanas a fim de criar miniecossistemas, é 

possível transformar áreas degradadas ou subutilizadas em espaços aconchegantes, 

saudáveis, produtivos e cheios de vida. 

Arborização, jardins, aves, animais e plantas ornamentais fazem parte do desenho 

urbano e se ligam à prática da agricultura urbana. Dessa forma, todos os espaços da 

cidade podem constituir um contorno verde entre prédios, casas, vias públicas, 

praças, parques, encostas e alterar as condições climáticas locais, contribuindo para 

incrementar a umidade, reduzir a temperatura, melhorar o odor, capturar gases do 

ar poluído, proteger do vento e interceptar a radiação solar, criando lugares 

sombreados e protegidos (EMBRAPA 2002). 

Os espaços manejados com os princípios do paisagismo produtivo despertam os 

demais sentidos que não só a visão com mais eficiência. Associados às questões de 

saúde e alimentação tornam-se ferramentas extremamente eficientes nas questões 

de educação para a sustentabilidade. Grande parte dessa eficiência deve-se ao fato 

de ser uma atividade necessariamente prática, onde as questões teóricas e globais 

são vividas localmente e na prática, tornando acessíveis assuntos por vezes densos 

ou desinteressantes na sociedade em algo no qual as pessoas se percebem parte de 

um sistema, uma cadeia. Percebem que cada ato, cada criação, gera uma reação, 

um resultado. 

Um ambiente criado intencionalmente com tais bases evidencia a ligação entre 

plantas, água, solo, animais, microorganismos, clima e pessoas. 

Comumente usado como sinônimo de agricultura urbana ou jardins comestíveis, um 

aspecto para a definição de paisagismo produtivo diz respeito às intenções do 

criador dos ambientes conforme aspectos projetuais de função (barreiras visuais, 

definição de caminhos, direcionamento de vistas, sombra, redução de poeira, 

atração de polinizadores, aumento de área permeável etc.), estética (harmonia nas 

composições, contrastes, unidade, equilíbrio, proporção, inflorescências, relação 
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com ambiente construído etc.) somadas à produtividade (hortaliças, frutas, 

legumes, medicinais, temperos etc.). 

3. A relação do homem com a natureza e as origens do paisagismo 

As criações da espécie humana enquanto nômade, oriundas das atividades 

extrativistas e da caça eram construções de paisagens. Naturalmente, pelo 

contexto, ainda enigmático, as conseqüências das interferências naqueles 

ambientes e no momento histórico específico, eram de menor impacto. As criações 

de paisagens com o advento da agricultura primitiva, raiz do paisagismo produtivo, 

mesmo em períodos distantes do atual, resultaram em significativos impactos 

negativos ao ambiente. Com o conseqüente processo de formação de 

agrupamentos humanos e os impactos negativos se ampliaram aos aspectos 

ambientais, sociais, econômicos, culturais e todos os outros vividos hoje em muitas 

cidades grandes, médias e até pequenas, mas em estado de expansão. 

A ideia de jardim contemplativo surge com os povos mesopotâmicos (assírios e 

babilônicos). Os grandes jardins da história configuram um panorama das paisagens 

idealizadas pelas civilizações, expressando o momento cultural, social, político e 

religioso de cada grupo que os realizaram.  

Podemos refletir, ao intervirmos em nossos espaços, qual a intenção cultural ou 

social pretendemos expressar como reflexo de nossas ações? 

3.1 O paisagismo no Brasil 

Até aproximadamente 1930 todos os jardins criados profissionalmente e 

consequentemente reproduzidos no Brasil seguiam as linhas dos jardins clássicos 

europeus, até quando Burle Marx vai estudar artes plásticas em Berlim e, lá, 

apaixona-se pelas plantas nativas do Brasil. Ao retornar torna-se diretor de Parques 

e Jardins em Recife e revoluciona o paisagismo brasileiro e mundial. Além de se 

opor aos modelos europeus, enfatizando o uso de espécies da flora brasileira, 

disseminando e multiplicando plantas, atua, já na época, como educador ambiental. 

Foi considerado o maior paisagista do século XX. 

Muitos padrões de intervenção são repetidos sem questionamentos por parte dos 

que os fazem, inclusive profissionalmente. Percebe-se, nos últimos anos, uma maior 

abertura de profissionais e da população por questões de meio ambiente ligadas ao 

paisagismo. 
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3.2 Tendências atuais 

Orgânica e sistemicamente parcelas da população tem se mobilizado em diversos 

segmentos em prol da minimização de impactos. 

Até recentemente, a grande polêmica do paisagismo limitava-se ao seu desenho: 

formal ou informal. Mas este é apenas um aspecto estético do jardim: as linhas – 

retas ou curvas. Outra discussão se dava a respeito do uso de espécies nativas e 

exóticas. As preocupações atuais dos paisagistas vão além dessa polêmica e 

envolvem questões ambientais, sociais, urbanísticas e de saúde pública. 

Criar espaços produtivos e quebrar com eles paradigmas torna-se uma maneira 

lúdica de informar e sensibilizar a população sobre questões que dizem respeito às 

sobrevivência de todos os seres vivos, incluindo a espécie humana. Essa abordagem 

sensitiva torna-se uma ferramenta de sensibilização mais leve, acessível, sutil e 

direta se comparada à campanhas públicas ou institucionais, cursos, palestras, 

ações políticas ou educacionais, sem retirar a importância de cada uma dessas. 

Dentro da proposta de trabalho em redes e conexões, estimulada pelas ferramentas 

da internet, cada vez mais as profissões e ações cotidianas têm suas relações 

detectadas e exaltadas. Atualmente o desafio ou diversão de muitos criadores trata-

se da identificação das conexões existentes entre ações distintas à primeira vista. 

Por sua definição e capacidade prática o paisagismo produtivo engloba uma série de 

outras atividades enquanto parceiras e complementares, numa organização 

sistêmica e não linear.  

São cada vez mais comuns estabelecimentos comerciais e de serviço, restaurantes, 

hotéis, campanhas e programas que buscam transformar seus espaços em 

exemplos de intervenções mais harmoniosas e coerentes com o meio para o 

momento histórico vigente. Nessa tendência as contribuições do paisagismo 

enquanto intervenção antrópica nos ambientes são determinantes. 

4. Problemas ambientais x urbanização doentia 

Em recente pesquisa a ONU estima que urbanização rápida levará 3 bilhões a 

viverem em favelas até 2050. 

Qual o resultado ambiental de nossas criações no planeta até o começo desse 

milênio?  

Nós iniciamos o terceiro milênio enfrentando um vasto número de problemas ambientais, 

que ameaçam não só o equilíbrio ecológico do planeta, como a vida de sua biodiversidade, 

inclusive a vida humana (ROMANELLI 2008). 
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Dentre os principais temas ambientais hoje comuns em qualquer veículo de 

comunicação estão: 

-Falta de água potável; 

-Desmatamento e queimadas; 

-Aquecimento global; 

-Excesso de lixo; 

-Perda da biodiversidade; 

-Poluição e superpopulação; 

A maioria da população não se vê co-responsável com os problemas que os afligem, 

frutos de ações cotidianas e locais.  

Em contrapartida, em recente estudo realizado, a NASA disponibiliza 14 propostas 

para redução do aquecimento global, sendo uma delas a reciclagem doméstica de 

resíduos orgânicos, ou compostagem. 

Ainda segundo Romanelli (2008),  

estima-se o nascimento de noventa milhões de novos habitantes por ano, o que vai exigir 

pelo menos vinte e seis milhões de toneladas de alimentos a mais em cada ano, volume que 

cresce proporcionalmente ao crescimento demográfico. E todo esse alimento tem que ser 

extraído de um único lugar: nosso planeta. 

Numa primeira reflexão pode-se imaginar que existe espaço suficiente para plantio 

de alimentos no planeta, mas percebe-se que a realidade não é bem assim. Isso 

pode ser mais bem compreendido a partir da dinâmica da maçã elaborada por 

LEGAN, 2007 que mostra de maneira atrativa que o planeta possui 7,5% de área 

agricultável, lembrando que esse pequeno fragmento compete com todas as outras 

necessidades e vontades do homem – habitação, cidades, escolas, hospitais, lojas, 

etc.. 

Isso reforça a necessidade e tendência de se criar mais espaços produtivos nas 

cidades 

5. O ambiente urbano 

Ainda segundo Legan (2008), a cada dois segundos, uma pessoa se junta à crescente 

população urbana e o planejamento urbano enfrenta o surgimento de metrópoles 

numa escala nunca vista na história da humanidade. 

O homem urbano cada vez mais se torna isolado e oprimido pelo sistema em que está 

inserido. Neste sentido, as áreas verdes podem significar uma importante alternativa de 

equilíbrio entre ele e seu meio (FERRARI 2002). 
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A população brasileira é eminentemente urbana, resultado de um processo iniciado 

na década de 50 na região sudeste. A partir de então, este contraste se acentuou e 

se generalizou pelas cinco grandes regiões do país. 

Dessa crescente urbanização, resultam dois problemas principais que são o 

fornecimento de alimentos e a preservação ambiental.  

A expansão das cidades é acompanhada pela necessidade crescente de fornecer 

alimentos às famílias que nelas residem. Os índices de pobreza das populações 

urbanas também têm crescido, bem como a dificuldade ao acesso à alimentação 

básica (TOLEDO 2002). 

O ambiente urbano enquanto criação coletiva, demonstra-se insustentável em 

muitos aspectos; físicos, ambientais, sociais, psíquicos e econômicos. A cada dia 

aumentam-se ações e notícias de pessoas, grupos e instituições envolvidas em 

novos modelos de criação de espaços urbanos. 

5.1 Florestas urbanas 

Cientes dos problemas que afligem as populações urbanas e vivenciando-os cada 

vez com mais frequência, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

(SMA), elaborou uma cartilha com um modelo piloto de implantação de Florestas 

Urbanas, cuja principal justificativa se refere a:  

A necessidade de implantação de vegetação nos centros urbanos tem sido uma das ações 

mais desafiantes dos governantes, tendo em vista, dentre outros, o acúmulo de problemas 

ambientais nos últimos tempos. 

E ainda:  

é imprescindível adotar estratégias ambientalmente seguras e qualitativas, assim como vem 

desenvolvendo ao longo desses quatro últimos anos o Projeto Município VerdeAzul junto 

aos municípios paulistas, especialmente voltadas à qualidade de vida do munícipe, e assim,  

favorecer o planejamento e a gestão de cada município. Neste sentido, é necessário analisar 

o padrão e a forma urbana e atender as premissas estabelecidas para um desenvolvimento 

mais sustentável, no intuito de favorecer a manutenção da qualidade de vida da população 

(SMA SP 2009). 

Para Paiva (2002), 

deve-se observar que a Floresta Urbana é um termo mais condizente quando queremos nos 

referir a uma cobertura vegetal que possa trazer melhorias na qualidade de vida urbana, em 
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contraposição à arborização urbana cujo conceito se prende mais ao indivíduo árvore, 

muitas vezes como mera composição estética do tecido urbano. 

Bertoldi (2005) sugere que toda a cidade sustentável precisa estudar a floresta 

urbana com critério. É preciso ter um plano de arborização e manejo, além de 

elaborar projetos de regeneração da flora urbana. 

Como vemos, as características, quantidade, qualidade e aspectos da vegetação 

presente no meio urbano estão intrinsecamente ligados à qualidade de vida dos 

cidadãos que habitam e realizam suas variadas atividades nesses ambientes. 

A criação de espaços saudáveis passa necessariamente pela inclusão adequada de 

vegetação nos ambientes. Essa ação é potencializada quando a vegetação escolhida 

consegue atrair e sensibilizar o máximo de pessoas e usuários desses espaços 

tratados com essa intenção. 

6. Legislações  

Dentre as criações públicas, algumas legislações merecem ser disponibilizadas de 

forma resumida tais como: 

A Constituição Federal, em seu Capítulo VI, no Art. 225 diz:  

todos têm 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. 

No estado de São Paulo, através da Resolução SMA 009/08, que dispõe sobre o 

Programa Município VerdeAzul, consta: considerando a necessidade de 

compartilhamento, entre estados e municípios, do controle da qualidade ambiental, 

com responsabilidade ambiental mútua, que pressupõe o desenvolvimento de 

ações integradas e articuladas entre o Governo e as Prefeituras Municipais e que 

favorece o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo; considerando que 

a descentralização da agenda ambiental, no nível local, permite uma ampliação da 

participação da cidadania. 

Como estabelecido pela lei 10.257/01, o Estatuto da Cidade, todo município com 

mais de vinte mil habitantes ou com áreas de especial interesse turístico ou 

ambiental deve elaborar seu Plano Diretor, considerado o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana, e que deve ser revisado no máximo 

a cada 10 anos. 
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O Plano Diretor é um instrumento de planejamento e gestão que define a direção 

que a cidade deve tomar nos próximos anos, vejamos o que consta no Plano Diretor 

do município de Jacareí, SP: 

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, Art. 2º - O Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial integra o processo de planejamento e gestão urbana do 

município e recomenda a integração e interação das ações de diferentes setores do 

Poder Executivo Municipal, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida de 

seus moradores e usuários, ampliar e tornar mais eficientes as atividades 

econômicas, resguardar e recuperar o meio ambiente, de modo a permitir o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

TÍTULO VII – DA QUALIDADE AMBIENTAL 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art.114° - Entende-se por qualidade ambiental as condições do conjunto dos 

elementos naturais e construídos existentes e utilizados para a convivência dos 

seres vivos, em especial o humano. 

Um aspecto a ser ressaltado é a determinante participação da sociedade como co-

criadores dos espaços e consequentemente como co-responsáveis pelas causas e 

efeitos, sejam positivos ou negativos. 

7. O alimento e a energia 

Uma atividade criativa nos âmbitos físico, mental e de sobrevivência, o plantio e 

cultivo de alimentos, têm se tornado cada vez mais distante das zonas urbanas e do 

olhar de seus habitantes. 

 98% de tudo o que a humanidade come vem do solo (LEGAN 2010). 

Ao propormos conhecermos e incluirmos nos quintais, de forma sistêmica, plantas 

comestíveis e medicinais, cabe-nos a seguinte reflexão, talvez óbvia para muitos, 

porém constantemente negligenciada por tantos:  

alimentos e água são dois elementos determinantes para a vida. Sem eles, nenhum animal, 

incluindo os seres humanos, ou planta poderia sobreviver. Há atualmente mais de 7 bilhões 

de pessoas no mundo. A cada dia que passa esse número aumenta. Por isso, fornecer 

alimento e água para todas as pessoas no mundo é uma luta constante. Há 800 milhões de 

pessoas que não tem alimentos suficientes para comer (ALLEN, 2008). 

Dentro das discussões ambientais atuais, frequentemente ouve-se sobre uma 

possível crise energética. A definição de energia colocada por Legan (2010) nos 

sensibiliza em como analisar essa questão em escala humana.  
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Energia é a capacidade de trabalhar. Um automóvel para de andar se faltar gasolina. 

A queima da gasolina fornece a energia que o motor necessita para trabalhar. Uma 

lanterna se deixada acesa começa a baixar o feixe de luz até se apagar. A lanterna é 

alimentada por baterias. As baterias fornecem energia para a lanterna. Não 

conseguimos pedalar uma bicicleta constantemente por muito tempo. Quando você 

pedala uma bicicleta, os músculos em seu corpo necessitam de fornecimento de 

energia. Os músculos pegam energia do alimento que você come. O Sol é a nossa 

maior fonte de energia. Toda a vida na Terra depende dessa fonte. A energia solar 

viaja do Sol até a Terra através dos raios solares. Estes raios são absorvidos pelas 

plantas verdes, que transformam esta energia em seu próprio alimento, em um 

processo denominado fotossíntese. As plantas e os seus frutos fazem parte da 

cadeia alimentar da qual todos os animais, incluindo os seres humanos, dependem 

para sobreviver. 

No modelo convencional do crescimento urbano torna-se cada vez mais comum a 

ausência de sol nas residências e quintais urbanos, resultado de criações 

inconscientes e por vezes irresponsáveis. 

Um planejamento adequado para sistemas de Paisagismo Produtivo deve levar em 

consideração que os ambientes ajardinados inerentemente devem nos 

proporcionar retornos, ao contrário de requererem apenas demanda por gastos 

energéticos, sejam elétricos, combustíveis ou tempo, como acontece em áreas com 

excesso de gramados ou de plantas com topiarias. Esses tipos de áreas podem ser 

considerados subutilizados, uma vez que ocupam áreas com potencial produtivo e 

demandam demasiados gastos. O retorno deve ser principalmente produtivo, 

ambiental e estético. 

Uma lógica desejada sugere a relação de solos saudáveis, plantas saudáveis, pessoas 

saudáveis, algo distante dos assentamentos humanos urbanos e por muitas vezes 

também em assentamentos rurais. 

Nas cidades, com uma população cada vez mais familiarizada e induzida à cultura do 

fast-food, poucos conhecem uma flor de alface ou almeirão, ou mesmo não 

distinguem um vegetal de outro. 

 

 

8. Padrões convencionais na manutenção de quintais residenciais 

Na criação de paisagens, a estética é o primeiro desejo dos que buscam ou 

contratam profissionais da área de paisagismo, normalmente para dissimular muros 
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que são as vistas dos cômodos, esconder pequenos defeitos de edifícios, dar 

privacidade, entre outros. A maioria dos casos solicita um tratamento estético 

especial aos jardins frontais. Para os desejos somente estéticos são válidas as 

palavras de Rosado (2009). 

O comportamento ético é mola propulsora para revolução social. A estética seria a parceira 

ideal da ética no vislumbrar de um mundo novo. Conceituar ética e estética significa limitar, 

em palavras, formas de compreensão e de ação de não mensurável amplitude.Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem trabalhar conceitos estéticos. É importante 

começar cedo! Valorizemos atividades de contemplar flores, plantas, recursos naturais. 

Valorizemos atitudes cordiais, íntegras, sérias. Recusemos convivência com a corrupção, a 

competitividade que cega os olhos, a supervalorização do poder. Assim, a vida será 

eticamente mais bela! 

É considerável nos últimos anos o crescente desejo de inclusão de jardins com 

temperos e hortaliças. 

O paisagismo produtivo exerce um importante papel na quebra de paradigmas 

sobre a estética. Em contraposição ao modelo herdado dos jardins clássicos, quando 

se fazia necessário demonstrar o domínio do homem sobre a natureza – hoje 

sabemos que não o possuímos – os jardins planejados sob os conceitos do 

paisagismo produtivo e jardinagem ecológica exibem beleza em cada canto onde a 

Vida encontra espaço e tempo para se manifestar. 

Dessa maneira, observar o jardim é uma ferramenta inclusive de manejo do mesmo, 

juntamente com admiráveis colheitas. 

“Enquanto o alimento da pessoa vier de solos doentes o espírito será fraco para se libertar 

da prisão do corpo”. Rudolf Steiner 

Ao entendermos o perfil dos usuários/proprietários dos jardins com a sensibilização 

sobre os temas até então tratados, passa a não fazer nenhum sentido utilizar-se de 

insumos sintéticos e agrotóxicos. 

Os agrotóxicos começaram a ser usados em escala global após a segunda grande 

Guerra Mundial. Vários serviram de arma química nas guerras da Coréia e do 

Vietnã, como o Agente Laranja, desfolhante que dizimou milhares de soldados e 

civis. 

O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, gastando 

anualmente, cerca de 2,5 bilhões de dólares nessas compras. O Graxomone (mata-

mato), cujo princípio ativo é o Paraquat, é proibido em diversos países. No Brasil, é 



 
 

  Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

       ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid    1120 

 

largamente usado no combate a ervas daninhas. A contaminação pode provocar 

fibrose pulmonar, lesões no fígado e intoxicação em crianças (BRASIL 2008). 

Essa realidade do trato à base de veneno também se aplica em larga escala no 

ambiente urbano, seja pelos proprietários de jardins e áreas verdes, prestadores de 

serviço de jardinagem e paisagismo ou até mesmo pelas prefeituras em ruas, praças 

e calçadas. 

O uso desses insumos, além de desnecessário e insalubre, traz consigo uma herança 

de sofrimento e abusos em prol da busca pelo poder econômico de uma minoria 

gananciosa e desprovida de ética 

Por definição, qualquer atividade, conduta ou produto para ser considerado 

sustentável deve obedecer aos quatro pilares da sustentabilidade: socialmente 

justos, ecologicamente corretos, economicamente viáveis e culturalmente aceitos. 

Mais recentemente tem se incluído as questões de gênero, ética e política. 

Segundo Toledo (2002), essa modalidade de atividade agrícola urbana promove 

mudanças benéficas na estrutura social, econômica e ambiental do local onde ela se 

instala.  

Scalambrino, 2012 propões em seu trabalho realizado num quarteirão tipicamente 

urbanizado no município de Jacareí, SP os principais impactos positivos causados 

pela adoção de técnicas de paisagismo produtivo e jardinagem ecológica aplicados 

em uma residência da área de estudo. Dentre os principais aspectos levantados 

estão: 

Impactos positivos sociais –  

a saúde está diretamente ligada às condições alimentares e ambientais e, no 

contexto de comunidades da periferia, os níveis de doença intensificam-se diante da 

pouca disponibilidade, da baixa qualidade dos alimentos e da vulnerabilidade das 

pessoas expostas a agentes externos. Geralmente, boa parte de quintais domésticos 

e terrenos baldios são destinados ao acúmulo de lixo e entulho. A limpeza dessas 

áreas e sua utilização para plantio e outras formas de produção proporcionam 

melhoria considerável ao ambiente local, diminuindo a proliferação de vetores das 

principais doenças, como roedores e insetos. Entre as principais contribuições da 

agricultura urbana, podemos destacar três áreas fundamentais: bem-estar, meio 

ambiente e economia.  

O aumento da segurança alimentar, a melhoria da nutrição e da saúde humana nas 

comunidades carentes e o ambiente mais limpo, reduzindo os surtos de doenças estão 

relacionados ao bem-estar da população (TOLEDO 2002). 
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As relações de vizinhança também são um importante aspecto beneficiado ao 

recuperar laços de trocas e confiança. Um considerável indicador na área de estudo 

são as constantes visitas e conversas estabelecidas graças às espécies vegetais 

inseridas no quintal. 

Ao se manejar um jardim produtivo, a possibilidade de interação com vizinhos e 

pessoas que passam de diferentes perfis e idades é, por constatação, muito mais 

provável e freqüente se comparada a outras atividades, como a de lavar um 

automóvel, por exemplo. 

Resgata-se também as doações e trocas de colheitas e mudas entre vizinhos, 

familiares, amigos e demais pessoas. 

E ainda conforme Taylor (1990), fazer jardinagem por 45 minutos queima tantas 

calorias quanto 30 minutos de exercício aeróbico. 

Impactos positivos socioambientais – conforme Dias (2000),  

o conceito de agricultura urbana é ampliado quando são analisadas as contribuições de sua 

prática para o meio ambiente e para a saúde humana por constituir importante forma de 

suprir os sistemas de alimentação urbanos, relacionando-se com a segurança alimentar e o 

desenvolvimento da biodiversidade e por proporcionar melhor aproveitamento dos espaços, 

contribuindo, dessa forma, para o manejo adequado dos recursos de solo e da água. 

E para Toledo (2002),  

o agricultor urbano pode ajudar a criar um microclima adequado, conservar o solo, 

minimizar o lixo nas cidades, promover a reciclagem de nutrientes, além de melhorar o 

manejo da água, da biodiversidade, do balanço de O² e CO² e o despertar de consciência dos 

cidadãos urbanos. 

Tais práticas contribuem também para o aumento quantitativo e qualitativo de 

vegetação no ambiente urbano, atração de polinizadores e dispersores naturais, 

enriquecimento do solo e diminuição da geração de resíduos orgânicos pela 

compostagem, aumentando significativamente a vida útil dos aterros sanitários. 

Espaços saudáveis tornam as pessoas mais calmas, diminuem o estresse e 

ansiedade, que são reforçados pelo processo de urbanização convencional. 

Comumente as pessoas, cansadas da rotina e dos ambientes freqüentados, almejam 

em suas férias poder ter um contato mais próximo com a natureza, seja em praias 

ou montanhas, mar, rios ou cachoeiras. 
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A cidade deve deixar de ser uma antítese da natureza. Pelas práticas propostas é 

possível e desejável trazer elementos naturais para os espaços do cotidiano, 

especialmente as casas, a terceira pele de todas as pessoas. 

Impactos positivos socioeconômicos – uma área bem manejada permite ao 

usuário/proprietário do jardim reduzir despesas nas compras de chás, temperos, 

hortaliças e frutas. Segundo Torres (2010), 10m² são suficientes para o cultivo de 

uma horta orgânica doméstica. Um cacho médio de bananeira produz 

aproximadamente 15 dúzias de banana. Porém acima de qualquer benefício a ser 

calculado está a diminuição de despesas médicas e farmacêuticas. 

“Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio.” Hipócrates 

considerado o pai da medicina ocidental 

Impactos positivos socioculturais – a jardinagem é uma das profissões mais antigas 

do homem, trazendo consigo heranças culturais e aspectos ancestrais imensuráveis. 

Juntamente com o contato do homem com a terra, a tradição de uma comunidade 

é estabelecida e perpetuada por meio de receitas culinárias, remédios e 

tratamentos caseiros, ritos, simbologias e nomes populares. 

Vivenciamos hoje a cultura do consumo e do fast-food, porém, diversos 

movimentos e pessoas já sentiram que esse modelo não é benéfico para nossa 

saúde e bem-estar. O Paisagismo Produtivo acompanhado da Jardinagem Ecológica 

são instrumentos excelentes para a transição da cultura de consumo para uma 

cultura de produção. 

Incluindo a questão de gênero, ética e política - a cadeia produtiva do setor tende a 

possuir mais vagas com perfis e habilidades femininas. Os sensibilizados pela 

questão, inevitavelmente mudam atitudes e quebram paradigmas, levando-os a 

praticar ações e o consumo ético e consciente, um dos principais indicadores de 

efetividade nas ações de Educação Ambiental trata-se da emancipação no modo de 

pensar política nos indivíduos, incentivando-os à Participação Ativa. 

Movimentos no mundo todo ganham força em ações de apropriação de espaços 

públicos, de maneira organizada, para plantio de alimentos. Em São Paulo o grupo 

denominado Hortelões Urbanos tem obtido sucesso e destaque em suas ações de 

adoção de canteiros e praças públicas para a criação de hortas. 

9. Cidades em transição  

 “Somos o que repetidamente fazemos; a excelência, portanto, não é um feito, mas sim um 

hábito.” Aristóteles. 
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O movimento Cidades em Transição (Transition Towns) foi criado pelo inglês Rob 

Hopkins com o objetivo de transformar as cidades em modelos sustentáveis, menos 

dependentes do petróleo, mais integradas à natureza e mais resistentes a crises 

externas, tanto econômicas como ecológicas. 

Uma das máximas sobre o movimento indica que por trás das Cidades em Transição 

existem Pessoas em Transição. 

Dentre as principais premissas estão: precisamos agir por nós mesmos e precisamos 

agir agora, ao liberar o gênio coletivo da comunidade podemos desenhar formas de 

viver mais enriquecedoras, prazerosas e resilientes do que o presente, visão de um 

futuro positivo. Sensibilização, resiliência – construindo comunidades locais fortes, a 

transição faz sentido – a solução é do  mesmo tamanho do problema, a transição de 

que precisamos é tanto interna como externa, um modelo viral – algo fácil de 

replicar. 

As cidades, especialmente as maiores, vivem um antagonismo gritante: milhares de 

pessoas habilidosas e criativas que vivem frustradas por não exercerem aquilo que 

realmente as satisfazem. A interdisciplinaridade e criatividade aplicada contribuem 

para a solução de grande parte dos problemas urbanos e pessoais. 

9.1 IPTU Verde 

Reforçando o grande movimento orgânico, no sentido de espontâneo, que se 

multiplica sistemicamente, alguns municípios estão acompanhando esta tendência 

e obtendo sucesso na criação de leis de incentivo no âmbito municipal para 

cidadãos que praticarem atos benéficos em suas residências.  

A cidade de São Carlos foi uma das pioneiras na ação e vem colhendo bons frutos 

com os benefícios, denominados incentivo ambiental, previstos na lei 13.692/05 e 

disciplinados pelo decreto 264/08.  

Os benefícios previstos na Lei 6.793/2011 do município de Guarulhos são: 

Acessibilidade – quem adaptar sua calçada para trânsito livre e seguro de pedestres 

e cadeirantes, mantendo de 1 a 1,5 metro para circulação terá desconto de até 5% 

no valor do IPTU; 

Arborização - os imóveis com uma ou mais árvores terão desconto de até 2% no 

valor anual do IPTU; 
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Áreas permeáveis – Os imóveis horizontais com jardins ou gramados que permitam 

a absorção das águas das chuvas terão desconto de 2%, e os condomínios terão 

desconto de até 1%; 

Sistema de captação de água de chuva – 3% de desconto; 

Sistema de reuso de água – 3% de desconto; 

Sistema de aquecimento hidráulico solar – 3% de desconto e sistema de 

aquecimento elétrico solar 3% de desconto; 

Construções com materiais sustentáveis – 3% de desconto; 

Utilização de energia passiva (quando o projeto arquitetônico propicia o melhor 

aproveitamento da luz solar, dispensando o uso de ar condicionado e iluminação 

artificial) – 3% de desconto; 

Utilização de energia eólica – 5% de desconto; 

Telhado verde (vegetação em cima de todos os telhados da casa) – 3% de desconto; 

Separação de resíduos sólidos (exclusivo para condomínios horizontais ou verticais 

que comprovadamente destinem sua coleta para reciclagem) – 5% de desconto. 

No levantamento socioambiental elaborado por Scalambrino, 2012, cem por cento 

dos entrevistados colocaram-se dispostos a alterar hábitos, plantar árvores e 

transformar seus espaços físicos caso tivessem descontos nos impostos. 

Conclusões  

O momento histórico atual será classificado futuramente em virtude das inúmeras 

descobertas e ações em torno das causas ambientais. Juntamente com os 

crescentes problemas inerentes das criações inconscientes, aumenta 

significativamente os grupos de pessoas dispostas a mudarem seus espaços, 

adequando-os aos propósitos do paisagismo produtivo em busca de saúde e bem-

estar. 

Co-criar paisagens pode ser guiado pelos conceitos do Ócio Criativo, numa 

contraposição ao modelo social centrado na idolatria do trabalho, e que propõe um 

novo modelo baseado na simultaneidade entre trabalho, estudo e lazer, no qual os 

indivíduos são educados a privilegiar a satisfação de necessidades radicais, como a 

introspecção, a amizade, o amor, as atividades lúdicas e a convivência. Segundo 

Mais, 2000, o Ócio Criativo pode transformar-se em violência, neurose, vício e 

preguiça, mas pode também elevar-se para a arte, a criatividade e a liberdade. É no 

tempo livre que devemos concentrar nossas potencialidades. 
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A participação ativa de cada indivíduo na comunidade é o verdadeiro agente 

transformador positivo de uma sociedade. Em tempos de excesso de informações e 

falta de tempo, percebe-se um sonho no âmago das pessoas de uma vida mais 

tranqüila ou até mesmo que se possa morar na zona rural para cultivar uma horta 

ou desacelerar do tempo estabelecido.  

Propor o Paisagismo Produtivo, reforçando sua definição onde o homem e seu 

design à favor da natureza são partes fundamentais para o bom desenvolvimento 

do espaço trabalhado é um convite à uma nova forma de se pensar inúmeras 

relações inclusive de trabalho. 

Alguns serviços inerentes do setor do paisagismo como projeto, execução e 

manutenção podem dar espaço para sonhos, mutirões e manejos. 

A criação de novos parâmetros de utilização de espaços em busca de equilíbrio 

ambiental e espaços saudáveis é fundamental na contribuição da quebra de 

paradigmas ainda predominante em muitos que criam seus espaços 

cotidianamente, por vezes sem intenções claras, outras desconectadas das questões 

ecológicas e comumente impactantes negativamente nos aspectos sociais e 

econômicos em curto, médio e longo prazo. 
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Resumo 

Ao longo da história as pessoas receberam estímulos errados para viver nas cidades. 
Passamos pela era das máquinas, do automóvel, da segregação socioespacial, da 
verticalização, da ausência da escala humana. Como consequência presenciamos a 
desumanização das cidades, ultrapassando limites socioambientais e econômicos. 
De forma criativa é preciso dar resposta aos problemas e fazer regenerar a vida nas 
cidades. Todo o movimento de cidades criativas, repetido e disseminado entre 
diversos países, deveria ter como peça chave a dinâmica de vida e o bem-estar dos 
moradores. Para que ideias criativas sejam incorporadas e beneficiem efetivamente 
as pessoas, é importante compreender o contexto, o território e a cultura. Para 
alimentar os dados sobre uma cidade, os cidadãos apresentam um papel 
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fundamental. Assim é possível conhecer e analisar o modo com que os cidadãos se 
relacionam com a cidade utilizando a conectividade em diferentes contextos e 
dessa forma aproximar as iniciativas de cidades “criativas” e “inteligentes”. Nesse 
trabalho será apresentada a metodologia que está sendo desenvolvida em um 
projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da Sociedade Educacional 
de Santa Catarina (SOCIESC), para a cidade de Joinville/SC, buscando estudar os 
conceitos de cidades criativas e de cidades inteligentes, bem como o papel do 
cidadão neste cenário. 

 

Palavras chave 

Cidades Criativas, Cidades Inteligentes, Cidadão Participativo, Capital Criativo, 
Internet colaborativa, Conectividade. 
 

Abstract 

Throughout the history people received wrong stimulus to live in the cities. 
We passed by the machinery and  the automobile age, the social and the  
spatial segregation, the time for vertical buildings, an in all of these 
experiences was the lack of human scale. Consequently we presence now 
the process of cities dehumanization, surpassing environmental and 
economic limits. Creativity is necessary to address the problems and make 
regenerate the urban life. All this new movement of creative cities, that is 
duplicated and disseminated among different countries, should have as 
priority  the dynamics of life and the well-being of residents. For creative 
ideas being incorporated and benefit people effectively, it is important to 
understand the context, the territory and culture of the place. Following this 
mindset, citizens have a fundamental role to feed city data. Thus it is possible 
to understand and analyze the way in which citizens are relate to the city 
using the connectivity in different contexts. It is important to approximate 
the initiatives of “creative” and “smart” cities. In this work we present a 
methodology that is being developed with  an extension research project in 
the  Architecture and Urbanism Course at  Educational Society of Santa 
Catarina (SOCIESC). The aim of this project is to identify in Joinville (SC), 
looking for study the concepts of creative cities and smart cities, and the role 
of the citizen in this scenario. 

 

Key words 

Creative cities, Smart Cities, Participative Citizen, Creative Capital, 
Collaborative Internet, Connectivity. 
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Introdução 

 

As cidades abrigam muitos desafios e para todos que se relacionam com ela os 
problemas e oportunidades são uma constante. 

As cidades hoje abrigam 50% da população mundial, ocupam apenas 3% da 
superfície terrestre e são responsáveis por gerar 50% do lixo e consumir 75% dos 
recursos naturais. E o problema aumenta quando se verifica a previsão para 2050, 
na qual 80% da população irá morar nas cidades (UNEP, 2012). 

Em contraponto, a cidades são pólos geradores de conhecimento, inovação e 
criatividade, o que possibilita uma visão mais positiva, com inovadoras formas de se 
relacionar com os espaços urbanos (INTELI, 2012). 

No início da concepção das cidades a característica essencial era a estrutura social 
com sua complexidade e diversidade. O coletivo representava a cidade, e este 
coletivo (os cidadãos) com seu poder e riqueza expressava a cidadania (PARDO 
2011). 

Para que a cidade se apresente como um pólo gerador de conhecimento, inovação 
e criatividade é preciso envolver os cidadãos e permitir que se manifestem para 
apresentar seus pontos de vista, suas ideias e assim serão futuros fomentadores de 
projetos e programas (JOFFE, 2011). 

A conectividade deveria ser o ponto central nas cidades, do ponto de vista “físico”, 
como a conexão dos sistemas de mobilidade, e do ponto de vista “virtual” criando 
intermodalidades, desenvolvendo redes de conexão e aproximação de atividades e 
pessoas, desburocratizando e tornando flexível o desenvolvimento de nossas 
cidades (MARTINS, 2011). 

 

Com o surgimento das redes sociais e das mídias sociais, ativa-se o contato e o 
convívio, possibilitando assim trocas, além de ampliar o conhecimento. A internet 
torna tudo mais rápido: a informação em segundos pode ser compartilhada e 
utilizada de diversas formas por indivíduos de lugares diferentes, as redes 
possibilitam que a informação não seja mais de um único “ator”, ela pode ser 
enriquecida, ganhar imagens, por meio da colaboração de todos que ali estão on-
line (DIAS; SOUZA, 2012). 

 

Nosso objetivo neste trabalho é estudar os conceitos de cidades criativas e 
inteligentes bem como o papel do cidadão nesse cenário. Este artigo constitui parte 
de um estudo que vem sendo realizado por um grupo de estudantes e professores 
brasileiros do curso de Arquitetura e Urbanismo, da Sociedade Educacional de Santa 
Catarina (SOCIESC), na cidade de Joinville. O que se apresenta aqui é uma revisão de 
literatura que constitui a parte inicial do projeto de extensão universitária em 
desenvolvimento. 
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Objetivos 

 

O objetivo deste estudo é contextualizar as ações de conectividade entre o cidadão 
e a cidade, e sua importância para as cidades criativas e inteligentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar na literatura nacional e internacional os conceitos de cidades criativas e 
cidade inteligente; 

 Coletar informações sobre o papel do cidadão em cidades criativas; 

 Identificar a abordagem da internet colaborativa e sua relação com as cidades 
criativas. 

 Investigar a atuação do cidadão na cidade, com o uso da conectividade virtual e 
sua relação com território e cultura.  

 

Metodologia 

 

O Projeto de Extensão Universitária citado no presente artigo tem como objetivo 
inicial, o aprofundamento do tema por parte dos docentes e estudantes e, 
posteriormente, a divulgação de informações para a comunidade, a respeito do 
tema “cidades criativas”, “cidades inteligentes” e da conectividade entre seus 
cidadãos.   

O projeto foi dividido em duas etapas principais de coleta de dados, a primeira 
compreende o referencial teórico e a segunda aos dados coletados em campo.  

 A pesquisa do referencial teórico foi desenvolvida com base em bibliografias 
internacionais e nacionais, através de livros, artigos periódicos, dissertações, teses e 
outros documentos. Os resultados desta etapa foram obtidos com discussões do 
grupo, “Brainstorming” e dinâmicas de seminários.  

A pesquisa de campo será realizada através de entrevistas e enquetes, este 
processo será desenvolvido por meio virtual com as ferramentas de redes sociais 
disponíveis e conhecidas da comunidade em geral. 

A comunicação virtual é base para uma cidade inteligente e criativa, desta forma, 
compreender o panorama da conectividade atual do cidadão joinvillense, faz parte 
do projeto. Além de levantar dados, este projeto pretende apresentar à 
comunidade os benefícios que esta prática traz para a cidade e para seus usuários 
(cidadão atuante). 

Para dar início às atividades, foi necessário organizar as informações e nivelar o 
conhecimento teórico sobre o assunto entre os docentes e discentes participantes 
do projeto. Para tanto, foram realizadas reuniões periódicas com um grupo de seis 
discentes pesquisadores e duas docentes orientadoras (figura 1). Estas reuniões 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  1131 

 

tinham o intuito de trocar informações e pesquisas realizadas para que todos 
tivessem o embasamento teórico e o entendimento suficiente sobre o assunto e 
sobre as ações desenvolvidas dentro da temática em questão. 

 

 

  

Figura 2. Discussões do grupo de extensão ”Cidadão Conectado”. 

 

Esse acompanhamento inicial foi positivo não só por garantir um nivelamento do 
conhecimento sobre o assunto, como também por possibilitar a integração e troca 
de informações e experiências entre o próprio grupo (que é composto por 
estudantes de semestres diferentes e de cursos diversos). Esses encontros 
aconteceram mensalmente de março a julho de 2013.  

Após o período inicial de reuniões, de discussões e de pesquisas teóricas sobre o 
tema, foi dado início ao processo de busca de informações mais aprofundadas a 
respeito de práticas de cidadania associadas à conectividade virtual e comunicação 
digital. O intuito desta atividade foi o de conhecer práticas e formas de atuação dos 
cidadãos nas chamadas cidades inteligentes, e pesquisar as iniciativas semelhantes 
ao tema que vem sendo desenvolvidas na cidade de Joinville, SC. 

Nas próximas etapas deste projeto de extensão, os pesquisadores deverão fazer 
uma análise buscando atuações referentes à:  

 

“Quais abordagens podem ser realizadas para a divulgação sobre as comunidades 
participativas e sobre como os cidadãos podem integrar-se a elas através da 
comunicação virtual?” 

 

Para finalizar este projeto será feita a divulgação para a população joinvillense sobre 
o que é ser um cidadão participativo e os canais de comunicação que podem ser 
utilizados na cidade.  
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 Cidades Inteligentes e/ou Cidades Criativas? 

 

É crescente a abordagem do tema sobre as cidades e muitos estudos trazem à tona 
o termo Cidade Inteligente e também o termo Cidades Criativas, ambos para 
designar uma nova forma de desenvolvimento para os espaços urbanos. Para 
compreender estas definições uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema se fez 
necessária. 

 

1.1 Cidades Inteligentes 

 

O termo “Cidades Inteligentes”(CI), que na língua inglesa se denomina “Smart 
Cities” possui vários significados na literatura. Para entender em síntese estes 
termos, Komninos (2006), apresenta as definições mais utilizadas divididas em 
quarto grandes grupos: 

Cidades Virtuais: são cidades que se “reconstroem virtualmente”, 
contemplando o uso de redes digitais e aplicações eletrônicas associadas aos 
espaços digitais de comunidades e outros atores da cidade. Para esta definição 
outros termos também são utilizados: cidade digital, cidade da informação, fio 
da cidade, Telecidade, cidade baseada no conhecimento, comunidades 
eletrônicas, espaços comunitários eletrônicos, cidade flexível, cyberville.  

Smart Community: são comunidades que vão além das cidades digitais, com 
um desenvolvimento baseado em tecnologias de informação e comunicação 
para transformar a vida e o trabalho da comunidade. Termo este definido pela 
Fundação Mundial de Comunidades Inteligentes. 

Cidades Inteligentes: são cidades onde as tecnologias de informação e 
comunicação são incorporados aos ambientes físicos sem que possamos notar 
sua presença em nosso dia a dia. 

Cidades Inteligentes: também são definidas assim quando os Sistemas de 
Inovação e TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) são interligados 
com a criatividade dos indivíduos, instituições inovadoras e gestão do 
conhecimento. 

As cidades podem ser digitais, oferecendo serviços por meio de comunicação digital 
e na sequencia evoluírem para ambientes inteligentes, a diferença está na 
capacidade de resolver problemas (KOMNINOS 2002). 

É preciso compreender que no momento atual temos a possibilidade de medir, 
captar e monitorar quase tudo e assim promover a comunicação e interação entre 
as pessoas, sistemas e objetos para uma gestão inteligente das informações (LEITE, 
2012) 

Para González e Rossi (2011), o conceito de cidades inteligentes se apresenta mais 
completo, com a característica de cidade digital complementada pelo seguinte: 
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 Mudança organizacional, Tecnológica, Econômica e de Desenvolvimento social; 

 Serviços e Infraestrutura que envolva e interaja com os cidadãos que fazem o 
uso destas; 

 Capacidade de adaptação ao conceito “smart city” por parte dos Serviços, 
Sistemas de TIC, Infraestruturas, Edifícios. 

 

Na verdade, as cidades inteligentes atuarão como um sistema de redes inteligentes 
conectadas. É natural que as continuas inovações em tecnologia da informação e 
comunicação propiciem inúmeras revoluções urbanas. Empresas como a IBM 
(Smarter Cities), Cisco (Connected Urban Development), Siemens e outras já estão 
desenvolvendo programas e os ofertando às cidades (LEITE, 2012 p. 172).  

As práticas de ambiente inteligentes podem se apresentar em áreas de atuação 
diversas, dentre elas: governança, energia, mobilidade, edifícios, gestão da água e 
resíduos, segurança, saúde, cultura, etc. (INTELI, 2012). 

O termo “Cidades inteligentes” envolve uma vasta abrangência de saberes que 
ainda está em definição por parte dos estudiosos da área, e podemos ressaltar que 
o termo não desmerece as demais cidades e seus saberes anteriores, apenas 
designa uma atuação diferente com ênfase na conectividade colaborativa dos 
atores em seus espaços urbanos.  

 

1.2 Cidades Criativas 

 

Cidades Criativas, um termo em processo de definição no meio acadêmico. 

Um espaço em constante mutação, que ultrapassa as dificuldades com soluções 
criativas e se destaca por apresentar uma capacidade de gerir situações de 
mudança (LIN, 2011). 

A capacidade criativa de gerir problemas nas cidades se destaca nas áreas que vão 
de transporte a habitação, de ambiente a saúde. Estas soluções proporcionam um 
aumento na qualidade de vida para a sociedade e o meio ambiente, em 
consequência estas cidades tornam-se mais atrativas economicamente (JOFFE, 
2011; PARDO, 2011).  

 “(...) as indústrias criativas e o setor de artes e cultura desempenham o papel de 
chamar a atenção para esses problemas, desenvolver soluções para eles, nutri-las 
e divulgá-las nos espaços e lugares criados” (JOFFE, 2011);  

Quanto ao porte, para que uma cidade se torne criativa, Lerner (2011), defende que 
não existem limitações. Tendo em vista que o surgimento destas cidades está 
atrelado ao coletivo, para se ter uma cidade criativa é preciso fomentar novos 
projetos (sonhos) e mobilizar seus cidadãos para torná-los realidade. 

Para uma compreensão melhor das definições acadêmicas, Santos (2012), elaborou 
um quadro (Quadro 1) que expressa os requisitos e condições para caracterizar uma 
cidade como criativa. 
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Quadro 1. Requisitos e condições intrínsecas para que uma cidade seja considerada criativa 
(SANTOS, 2012 adaptado de  REIS, 2009) 

 

Autores Requisitos e Condições 

3 T´s de Richard Flórida Talento, Tecnologia e Tolerância 

3 C´s de Charles Landry Cultura, Comunicação e 
Cooperação 

Evert Verhagen Limpa, Verde e Segura 

John Howkins Aprendizagem, Colaboração e 
Novidade 

Bill Strickland Justiça, Igualdade e Diversidade 

Peter Kageyama Funcional, Segura, Confortável e 
Festiva 

Ana Carla Fonseca Reis e  

André Urani 

Conexões, Cultura e Inovações 

Jaime Lerner Sustentabiliade, Mobilidade e 
Solidariedade  

Jordi Pardo Exercício livre de cidadania, 
Ambientes socialmente complexos, 

Áreas culturalmente dinâmicas, 
Qualidade de vida democrática e 

Segurança 

 

 

Observando esta síntese (Quadro 1), é possível compreender que os requisitos para 
que uma cidade seja criativa ainda são muito abrangentes, mas apesar disto é 
possível perceber algumas similaridades apresentadas pelos autores, como: Cultura 
(festas, talento, diversidade, igualdade); Tecnologia (inovações) e Interações 
(colaborar, conectar, cooperar, tolerar).  Além destes, outros elementos se 
destacam por tratar de problemas  referentes aos espaços urbanos e suas 
demandas como: segurança, sustentabilidade e mobilidade. 

Neste contexto de definição, para o termo Cidades Criativas, percebe-se que uma 
constante é o dinamismo, que é expressado por ações de seus cidadãos e também 
dos envolvidos na estrutura organizacional da cidade, sejam eles, instituições 
privadas, públicas, governos, organizações. Este dinamismo não permite definições 
estanques sobre o tema, tendo em vista que cada território apresenta suas 
peculiaridades e sua forma de expressar-se criativo. 
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1.3  Relação entre os termos “Criativo” e “Inteligente usado para Cidades 

 

Para comparar os termos utilizados nas Cidades como Criativas ou Inteligentes foi 
realizado um cruzamento de informações entre as definições apresentadas na 
bibliografia deste artigo (subtítulo 1.1) que trata sobre Cidades Inteligentes e no 
quadro 1, apresentado por Santos (2012), que relata as definições para Cidades 
Criativas. 

 

 

Figura 2. Comparativo entre Cidades Inteligentes e Cidades Criativas 

 

Nesta síntese apresentada na figura 2, pode-se observar que alguns pontos são 
similares, com destaque para os atores dos espaços urbanos, que tanto em se 
tratando das Cidades Inteligentes quanto de Cidades Criativas, o envolvimento é 
requerido a todos. Sejam eles cidadãos, instituições privadas, instituições públicas, 
governos ou organizações. E para solucionar seus problemas urbanos ambos 
utilizam-se de inovações e participações entre os atores, com base em suas 
economias. 

As Cidades Criativas buscam solucionar seus problemas com a criatividade e o 
dinamismo das ações, mas claro, o que está por trás, são novamente as pessoas. O 
cidadão é a peça chave para mover o potencial criativo.  

Entretanto as Cidades Inteligentes buscam resolver seus problemas utilizando a 
conectividade colaborativa, que tem como base a tecnologia de Sistemas de TIC, 
mas a força que move as soluções de problemas, também, ainda são as pessoas. 

Para Komninos (2006), as cidades inteligentes, também são cidades criativas: 
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 “(...) as cidades e regiões inteligentes são territórios com elevada capacidade de 
aprendizagem e inovação, que é embutido na criatividade de sua população, suas 
instituições de criação de conhecimento, e sua infraestrutura digital para 
comunicação e gestão do conhecimento.” 

 Comunidades e cidadãos participativos nas cidades 

 

Os novos sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) devem 
favorecer o compartilhamento de informações de forma mais eficiente, com rapidez 
e clareza. Este cenário tende a promover a formação de comunidades participativas 
(LEITE, 2012). 

Um dos primeiros relatos sobre as Comunidades Participativas por meio das redes 
virtuais foi feito por Rheingold em seu livro intitulado “Comunidade Virtual” de 
1996, este aponta que estas comunidades virtuais não têm apenas a motivação de 
encontro, mas também são um caminho para alcançar objetivos. O autor ainda 
antecipa nossa atualidade quando prevê que estes potenciais coletivos dos cidadãos 
teriam um grande impacto no mundo tecnológico (COSTA, 2003). 

Para Hollands (2008) é o capital humano que gera resultados. Este descreve que no 
futuro, os cidadãos e as comunidades onde vivem e trabalham serão as peças chave 
para iniciar as “smart cities”. O desenvolvimento da cidade “smart” depende da 
integração entre Tecnologias da Informação (TI) e as empresas, os governos, as 
comunidades e pessoas comuns. 

Apesar desta percepção da importância que a comunidade e seus cidadãos têm nas 
mudanças das cidades, a nossa realidade atual nos mostra um cenário de 
descontinuidade pública que segundo Reis e Kageyama (2011), “está longe de ser 
uma exclusividade dos países em desenvolvimento”.  

O envolvimento da sociedade civil nas causas públicas é uma premissa para as 
cidades inteligentes e criativas, se as comunidades tornarem-se mais exigentes e  
unirem-se em entorno de suas causas, as necessidades da população tornam-se  
evidentes e o poder público, instituições e organizações aliam-se para a promoção 
de mudanças. 

 

 Capital Criativo das Cidades 

 

O Capital criativo é o agrupamento de pessoas da classe criativa que apresentam 
inovações e por consequência geram ganhos para a cidade. Esta classe criativa é 
representada por “um núcleo super criativo que inclui cientista, engenheiro, 
professores universitários, poetas, escritores, artistas, figuras culturais, designers, 
arquitetos, assim como o pensamento de liderança da sociedade moderna” 
(FLORIDA, 2005). 

A criatividade não é exclusividade da classe criativa, trabalhadores de indústria e 
prestadores de serviço apresentam, igualmente, potencial criativo. Um exemplo 
disto são as empresas que possuem programas que incentivam seus trabalhadores a 
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apresentar suas ideias, é a expansão da classe criativa que se evidencia (FLORIDA 
2005). 

 

 

 Internet Colaborativa 

 

A internet vem se tornando um espaço de colaboração de forma gradativa e ainda 
lenta, mas é o local de encontro de mentes criativas, que trabalham em grupos 
interagindo e colaborando. As pessoas e comunidades estão criando seus espaços 
na web, que, apesar de segmentados, não são isolados. Isto reflete o conhecimento 
tecnológico das novas gerações (DIAS; SOUZA, 2012). 

A energia criativa da cidade expressa-se, também, na utilização de dados abertos 
por parte dos cidadãos para a geração de aplicações urbanas úteis para a vida nas 
cidades. Muitas vezes, as autarquias lançam concursos para o desenvolvimento de 
apps, como é o caso da competição NYC BigApps onde o município de Nova 
Iorque desafiou o público a partilhar ideias para aplicações inovadoras(INTELLI, 
2012). 

De acordo com o INTELLI, em seu Índice de Cidades Inteligentes, publicado em 
Portugal em 2012, os cidadãos estão sendo envolvidos na prática, como que em 
verdadeiros laboratórios vivos (living lab), pela busca de soluções aos problemas 
urbanos, com atuações em área como saúde, gestão de energia, governo aberto, 
entre outros.  

A internet colaborativa é a ligação entre os atores da cidade e suas necessidades, 
seus problemas e soluções, é o canal que permite à população o exercício de sua 
cidadania, mas muitos são os desafios até que a teoria se torne uma prática.  

 

Conclusões 

 

Com o presente estudo foi possível compreender algumas questões para que seja 
possível atuar na comunidade, desta forma foi possível concluir: 

 Ao pesquisar os termos cidade criativas e cidades inteligentes, muitas 
foram as semelhanças encontradas, o que pode-se perceber é que a 
cidade criativa é parte da cidade inteligente assim como a cidade 
inteligente é parte da criativa. 

Ambos requerem o potencial humano para solucionar seus problemas e inovar, a 
diferença entre elas baseia-se no direcionamento deste potencial criativo: se irá 
expressar-se por meio virtual ou físico. 

 Ao pesquisar sobre as definições também foi possível compreender que o 
cidadão é um ator chave para o processo de desenvolvimento dos espaços 
urbanos, ficando claro que o investimento em educação deve ser uma 
premissa para atingir o nível máximo de maturidade.  
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 Uma das ferramentas que permitem a interação entre o cidadão e a sua 
cidade é a internet colaborativa, e esta vem sendo desenvolvida e 
alimentada pelas pessoas.  

Através deste estudo parcial, fica claro o papel do cidadão em cidades criativas e 
inteligentes, como também onde e como estes podem atuar. 

A próxima etapa de desenvolvimento do trabalho apresentado será conhecer o 
potencial criativo e colaborativo dos cidadãos joinvillenses, para, em seguida 
comunicar à sociedade sobre como ser um cidadão participativo. 

 Com os resultados obtidos, espera-se contribuir para a conectividade entre os 
cidadãos de Joinville promovendo, assim, uma maior troca de informações e uma 
melhor participação da população nas questões referentes à cidade, exercendo 
assim, de forma criativa sua cidadania.  
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