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PROTÓTIPOS E 
POLÍTICAS PÚBLICAS

conversas sobre a gestão 
compartilhada de espaços públicos
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ainda mais nesse contexto de ur-
gente organização social.

Pensar como vários atores podem 
cooperar para fazer cidades melho-
res certamente é um dos desafios 
que temos à nossa frente. Hoje, não 
são muitos os modelos que possibi-
litam uma cooperação mais simé-
trica entre cidadãos, instituições e 
poder público ; porém, é através de 
casos específicos e exceções nas 
legislações que podemos encontrar 
possibilidades de futuro. No Brasil, 
já é conhecida a PPP – Parceria Pú-
blico Privada  –  que é apontada por 
muitos como única solução possível 
para as limitações estatais. Acredi-
tamos que há muitos outros mo-
delos a serem testados, focados na 
participação ativa da população e 
na construção de uma democracia 
direta. Pesquisamos formas possí-
veis de PPS – Parceria Público-So-
cial, que, centrada em uma relação 
cooperativa entre sociedade civil e 
poder público, sugerem a cocriação 
e coprodução do que é público e 
comum, bem como das regras, li-
mites e acordos que fazem a gestão 
destes bens.

Em todo o mundo, estamos viven-
do a multiplicação de grupos de 
cidadãos que querem cuidar dos 
espaços públicos, exercer o direito à 

cidade, reclamar o desejo de usar o 
que é de todos por direito  –  água, 
alimentos, energia, moradia, cultu-
ra... Na medida em que esses gru-
pos ativam espaços antes vazios, ob-
soletos ou subutilizados e os tornam 
espaços comuns, através de rela-
ções de vizinhança e comunidades 
de cuidado, qual o papel do poder 
público para  fomentar esse tipo de 
ações e trazer a garantia da infra-
estrutura necessária para a atuação 
e permanência desses grupos de 
cidadãos? O que se pode aprender 
com eles para que sua experiência 
possa ser amplificada com políticas 
públicas? Afinal, como implementar 
a gestão compartilhada?

Como experimentar e inovar 
dentro do poder público em 
parceria com a população? 
Quais são modelos possíveis 
para cooperação? 

Estas questões estão no centro 
da pesquisa do Instituto A Cidade 
Precisa de Você desde 2016. Como 
resultado do primeiro encontro 
proporcionado pelo Instituto para 
discussão de novos modelos de 
gestão compartilhada, foi produzida 
a publicação MACROMICRO1, que 
pode ser baixada no nosso site. Com 
o passar dos anos, foram realizados 
novos encontros aprofundando 
esta discussão, na qual este tema se 
mostrou cada vez mais relevante.

A regulamentação de modelos e a 
prototipagem de soluções colabo-
rativas e de multinível vêm aconte-
cendo em cidades de todo o mun-
do; como, por exemplo em Bolonha, 
com a Regulation On Collaboration 
Between Citizens And The City For 
The Care And Regeneration Of Ur-
ban Commons, ou em Madri, com o 
desenvolvimento do Marco Común: 

Espacios de Gestión Ciudadana de 
Madrid. Em São Paulo, debatemos o 
tema em diversas ocasiões, incluin-
do os eventos : Seminário Enquanto 
Isso: Políticas Públicas para Espaços 
Transitórios (Goethe-Institut SP); 
Conexões Urbanas: Gestão Com-
partilhada de Espaços Públicos 
(Tapera Taperá); MACROMICRO2 
no I Festival A Cidade Precisa de 
Você, MACROMICRO3 no II Festival 
A Cidade Precisa de Você; oficina 
Fazendo Junto: ODS11 na prática no 
Festival ODS (Agenda Pública); e ofi-
cina sobre Gestão Compartilhada de 
Espaços Públicos (ITDP). Todos os 
encontros realizados se aproxima-
ram da temática da gestão compar-
tilhada e seus desafios, gerando os 
subsídios para esta publicação. 

Esta compilação chega depois do 
que havíamos planejado, devido 
aos desafios sociais, econômicos e 
políticos que temos enfrentado nos 
últimos anos no cenário brasileiro  –   
uma vez que o trabalho que integra 
a ação na ponta (diretamente nos 
territórios) e o advocacy para pautar 
políticas públicas é na maioria das 
vezes voluntário, precarizado ou 
pouco valorizado pelo setor privado 
e, atualmente, também pelo pú-
blico. No entanto acreditamos que 
existam reflexões e apontamentos 
que merecem ser compartilhados, 
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O Instituto A Cidade Precisa de 
Você é um coletivo de pessoas 
que fazem lugares, organiza-
das em um instituto sem fins 
lucrativos. Conformamos uma 
rede interdisciplinar comprome-
tida em construir cidades mais 
justas, inovadoras, democráticas, 
seguras, saudáveis e vibrantes. 
Fazemos isso através da ativação 
e melhoria de espaços públicos, 
pois eles são vitais para o nosso 
propósito. 

Entendemos que os espaços pú-
blicos sejam um tema estratégi-
co em um mundo cada dia mais 
urbanizado – segundo a ONU, os 
espaços públicos (que incluem 
praças, parques, ruas e calçadas) 
ocuparão quase metade do ter-
ritório das cidades nos próximos 
20 anos. É por isso que trabalha-
mos para promover a coprodu-
ção do seu uso, cuidado e gestão 
entre os vários atores urbanos 
– comunidade, movimentos civis 
organizados, terceiro setor, em-
presas e poder público.     
  
Não oferecemos soluções pron-
tas, mas, sim, metodologias e 
experimentações. Agimos por 

meio de investigação, escuta e 
testes com a população local, 
ativando potenciais de territórios 
para transformá-los em lugares 
vibrantes. Criamos situações de 
diálogos construtivos, reunimos 
e multiplicamos informações e 
conectamos agentes para me-
lhorar as cidades através de seus 
espaços públicos.  

Atuamos em três eixos: Mão 
na Massa, Educação Urbana e 
Fazendo Junto. No eixo Fazendo 
Junto, nos dedicamos a pesqui-
sar sobre gestão compartilhada, 
a investigar como os diferentes 
atores de uma cidade podem 
compartilhar direitos e responsa-
bilidades na gestão dos espaços 
públicos. Pesquisamos mode-
los possíveis de PPS (Parcerias 
Público-Sociais), visando como 
incentivar o cidadão a colaborar 
com seus talentos e habilidades 
na construção de uma cidade 
mais justa, democrática e diver-
sa, e como orientar os investi-
mentos privados pelo interesse 
público. Procuramos modelos de 
participação, cocriação e gestão 
compartilhada de espaços públi-
cos e de cidades. 

SUMÁRIO
02         Introdução
04         A Cidade Precisa de Você
06         Encontros
09         Contexto
              Macro e micro urbanismos: 
              14 diálogo | 18 gestão | 
             23 participação | 27 critérios
30          Possibilidades de Cooperação
34          English
62          Exposição Fazendo Junto 

The Institute The City Needs You is a collective of people 
who think and transform public places, organized as a 
nonprofit organization. Together, we form an interdiscipli-
nary network committed to build fair, innovative, demo-
cratic, safe, healthy and vibrant cities. We act through the 
activation and improvement of public spaces, as they are 
vital for our purpose.
We understand that public spaces are a strategic matter in 

an increasingly urbanized world. According to the United Nations (UN), public 
spaces (including squares, parks, streets and sidewalks) will occupy almost 
half the cities’ territory over the next 20 years. That’s why we work to promote 
a collaborative production of their use, occupation and management among 
various urban stakeholder groups: communities, organized civil society move-
ments, non-profit organizations, companies and public authorities.
We have no ready-made solutions, but methodologies, trials and experiments.
We act through research, mapping and interaction with the local population,
activating the potential of territories to turn them into vibrant places. We crea-
te situations of constructive dialogues, gather and multiply useful
information and connect agents to improve cities through their public spaces.
We operate in three axes: Hands-on, Urban Education and Doing Together. In 
the axis Doing Together, we dedicate ourselves to research on shared mana-
gement, investigating how the different urban actors can share rights and res-
ponsibilities in the management of public spaces. We research possible models 
of PPS (Public-Social Partnerships), aiming to encourage citizens to cooperate 
with their talents and abilities in building a fair, democratic and diverse city, 
and how to guide private investment in favor of public interest. We look for 
models of participation, co-creation and shared management of public spaces 
and cities.
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MACROMICRO2 no I Festival A Cidade Precisa 
de Você 
Data: 24 de novembro de 2017
Local: SASP Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, Conso-
lação, São Paulo

CONVIDADOS
PAKHUIS DE ZWIJGER 
Charley Fiedeldij Dop é  uma das 
programadoras do Pakhuis de 
Zwijger, uma plataforma 
independente de criação urbana e 
inovação em Amsterdam, com even-
tos públicos sobre desenvolvimento 
urbano, indústria criativa e 
tendências globais.
DEBORA UNGARETTI 
Advogada, doutoranda em 
Planejamento Urbano e Regional na 
FAUUSP, pesquisadora do 
LabCidade e membra da Comissão 
de Direito Urbanístico da OAB-SP.  
TATIANA CYMBALISTA
Advogada, formada pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP). Possui título de 
mestrado pela Université de Paris 
I - Panthéon - Sorbonne e doutorado 
pela Université de Paris II. 

MEDIAÇÃO
ANA LETICIA SILVA
Na época diretora de projetos da 
Agenda Pública, OSCIP que trabalha 
para aprimorar a gestão pública, a 
governança democrática e 
incentivar a participação social.

ANFITRIÃ
MARCELLA ARRUDA

* gostaríamos de registrar que uma 
convidada não pôde participar, 
Carlota Mingolla, para compartilhar 
sua experiência no desenvolvimento 
de  estudos sobre comportamentos 
e tecnologias emergentes e 
programas de transformação 
cultural e impacto positivo. 
Esperamos contar com sua 
presença em um próximo encontro.

Fazendo Junto: ODS11 na prática no 
Festival ODS 
Data: 13 de novembro de 2019
Local: Biblioteca Mário de Andrade, República, São Paulo

CONVIDADOS
MANUELA COLOMBO
Coordenadora de Políticas Públicas do SEBRAE-SP e associada do 
Instituto A Cidade Precisa de Você.

ANFITRIÃ/MEDIAÇÃO
MARCELLA ARRUDA

ENCONTROS

Conexões Urbanas: Gestão Compartilhada de 
Espaços Públicos
Data: 20 de setembro de 2017 
Local: Tapera Taperá, República, São Paulo

CONVIDADOS
MARIANA BELMONT 
Jornalista, nascida em Parelheiros, 
trabalha com mobilização e 
comunicação para políticas públicas. 
GEORGIA HADDAD 
Cofundadora e diretora do Instituto 
Procomum, organização sem fins 
lucrativos que tem como missão agir 
para reconhecer, fortalecer e prote-
ger os bens comuns, é 
especialista em projetos de 
inovação cidadã, cultura, arte e 
políticas públicas.
JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE 
AQUINO 
Advogado e membro do Instituto 
A Cidade Precisa de Você, trabalha 
com questões ligadas ao 
associativismo, cooperativismo e 

terceiro setor. 
ALISON RONSANI 
Gestor cultural, atua nos movimentos 
d’A Casa Amarela de Cultura Coletiva 
e Creative Commes, Parque Augusta, 
Fórum Aberto da Luz, Gestão 
Compartilhada FUNARTE-SP. 

MEDIAÇÃO
MARCELLA ARRUDA 
Arquiteta e urbanista, parte do 
Instituto A Cidade Precisa de Você.

ANFITRIÃO
ANTONIO FREITAS 
Diplomata licenciado e criador do 
Tapera Taperá, espaço cultural 
autônomo.
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CONTEXTO
MARCELLA 

ARRUDA

O foco da nossa investigação é nos 
espaços públicos: espaços que são 
de todos, mas cuidados por alguns  
– pode-se dizer também espaços co-
muns , que atravessam processos de 
disputa simbólica e/ou jurídica, que, 
por vezes, levam à criação de instru-
mentos que protegem legalmente 
as formas de gestão alternativas 
por eles propostas, legitimando as 
experiências através de novos proto-
colos. É fundamental que possamos 
entender os critérios para promover 
e proteger espaços de experimenta-
ção e risco na cidade: espaços onde 
as pessoas do lugar fazem a (auto)
gestão, onde há espaços de diálogo 
pactuados e espaços deliberativos 
de participação e autonomia para 
atuar não só na cocriação, mas na 
coprodução da cidade. 

Afinal, quais as instâncias de partici-
pação da sociedade civil na gestão 
da cidade e seus espaços públicos? 
Um cidadão que quer se engajar 
na transformação do seu território 
deve fazer uso de ferramentas como 
conselhos gestores (de desenvol-
vimento sustentável, de praças, de 
parques…) e de mecanismos de 
regulamentação da relação através 
de termos de fomento, cooperação, 
parceria, concessão de uso, contrato 
de gestão… No entanto, por vezes, o 

desejo de intervenção não se encai-
xa em nenhum dos formatos acima, 
levando o cidadão ou coletivo a fazer 
com suas próprias mãos, de maneira 
autônoma, quando a sociedade civil 
não se adequa às regras do Estado.

São Paulo é uma cidade que possui 
diversos movimentos cidadãos, que 
vêm buscando exercer seu direito à 
cidade no sentido de construir aqui 
e agora lugares em que se reconhe-
çam. Parque Augusta Canteiro Vivo, 
Parque do Canivete, Ocupação 9 de 
Julho, Casa Ecoativa, Viveiro Escola 
União, Praça das Corujas, A Casa 
Amarela  – todos lugares construídos 
de baixo para cima pelas pessoas 
do território, indignadas com as 
condições da cidade, e que, através 
da ação, reclamaram seus direitos e 
materializaram seus sonhos coletiva-
mente, com os recursos disponíveis.  

Observando os diversos casos exis-
tentes, é possível reconhecer diver-
sas possibilidades de cooperação, de 
mais a menos institucionalizadas: 
processos participativos amplos e le-
gítimos, propostos pelo Estado (top 
down); organizações da sociedade 
civil, que demonstram a necessidade 
de algo e reivindicam um processo 
dialógico entre sociedade civil e Es-
tado; organizações da sociedade civil 
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MACROMICRO3, parte do II Festival A Cidade 
Precisa de Você 
Data: 1 de dezembro de 2018
Local: Parque Linear do Canivete, Brasilândia, São Paulo

CONVIDADOS
LUISA PEIXOTO
Analista de Desenvolvimento 
Urbano no WRI Brasil, trabalha para 
promover o urbanismo tático nas 
cidades brasileiras. 
AUGUSTO ANEAS
Arquiteto e Urbanista, é integrante 
da Rede Novos Parques e articulador 
do Parque Augusta.
JAISON LARA
Educador e Articulador Cultural, 
colaborador da Casa Ecoativa na Ilha 
do Bororé na Zona Sul de São Paulo.
ALINE CARDOSO
Secretária do Desenvolvimento 

Econômico do Município, investiga 
possibilidades de investimento na 
economia criativa e colaborativa.

MEDIAÇÃO
MARCELLA ARRUDA 

ANFITRIÃO
QUENTIN LAMOUR
Engenheiro e urbanista, trabalha 
com questões relacionadas à 
sustentabilidade no meio urbano, 
à gestão do solo e à mobilidade 
urbana e é membro do  Instituto A 
Cidade Precisa de Você

Oficina sobre Gestão Compartilhada de 
Espaços Públicos 
Data: 4 de março de 2020
Local: Mobilab, Centro, São Paulo

CONVIDADOS
MARCELLA ARRUDA
MAURICIO CAVALLARI
Membro do Coletivo Guaicuí, organização formada por donos de 
estabelecimentos da rua Guaicuí, que, se articula para a defesa da 
conversão da via em praça.

ANFITRIÃ/MEDIAÇÃO
DANIELLE HOPPE
Gerente de Transportes Ativos no ITDP Brasil, é responsável por 
projetos relacionados com mobilidade a pé, além de participar de 
iniciativas de políticas públicas e planejamento cicloviário.
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Nesse momento, em várias cidades brasileiras aparecem táticas urbanas 
de sobrevivência, como, por exemplo, a implementação de pias em espa-
ços públicos (por exemplo, feito pelo TransLAB.URB, em Porto Alegre, e 
em processo pelo Laboratório da Cidade, Belém), que trazem, para além 
da mitigação de questões urgentes ligadas à pandemia, a conexão para 
chamar a atenção sobre uma questão mais ampla brasileira: a deficiência 
do acesso ao saneamento básico. 

A busca pela vida de uma cidade durante e pós-pandemia, em que uma 
realidade urbana construída colaborativamente seja possível, somente po-
derá ser efetivada a partir da colaboração e do estímulo à compreensão do 
papel de cada ator que habita e constrói seus espaços de cultura, sociabili-
dade e respeito ao ambiente que habita. 

Repensar lugares a partir da força coletiva é o mote fundamental. Busca-
mos entender e refletir de forma cíclica os conceitos, com trocas e com a 
força coletiva que traz o potencial de salvar vidas, de respirar, de compre-
ender que os atos de qualquer um refletem no próximo (positiva ou nega-
tivamente). É importante agora, mais do que nunca, que em várias cida-
des do Brasil se pense em como transformar as iniciativas que nasceram 
durante a pandemia, que priorizam uma cidade mais justa e colaborativa 
e uma vida mais harmoniosa com o meio ambiente, em políticas públicas 
que possam se consolidar em avanços que ganhem escala em espaço e 
tempo.

A Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo surgiu do sonho 
compartilhado de grupos que atuam por todo o País por cidades 
mais justas, saudáveis e vivas. É uma ideia em constante 
construção e que conta com a participação de mais pessoas para 
se fortalecer, multiplicando os atores da sociedade nos processos 
de compreensão, tomada de decisão e gestão das cidades.
Potencializar e catalisar iniciativas locais de urbanismo 
colaborativo em todo o Brasil também é uma missão da Rede. 
Unindo forças para pleitear um ambiente mais favorável à 
colaboração em projetos urbanos, por meio de uma 
representatividade nacional. Com o aprendizado mútuo e 
articulação entre os grupos, poderemos pautar o Poder Público e 
levantar na sociedade questões relativas à participação nos 
processos e inovar na política urbana, trabalhando juntos pelo 
Direito à Cidade e pela justiça socioespacial. 

Para saber mais sobre a Rede e parceiros, acesse nosso site: 
www.redebrurbanismocolaborativo.org

que fazem algo de forma autônoma 
e autogerida, e isso abre um diálo-
go (ou é em si o diálogo, gerando 
negociações entre as partes); ou a 
resistência como oportunidade de 
diálogo e criação (bottom up).

Dessa forma, as possibilidades de 
ação podem partir de: espaços insti-
tucionais de participação (deliberati-
vos, não consultivos), de novas cate-
gorias e figuras jurídicas que surgem 
a partir de situações específicas 
(parque minhocão, baixo de viaduto, 
parklets, ruas abertas...), de políticas 

públicas para fomentar iniciativas lo-
cais e comunitárias (plano de bairro 
participativo, bip zip, lei de fomento 
à periferia, ponto de cultura, centro 
aberto, centro social barrial, casa del 
quartiere, território de interesse da 
cultura e da paisagem...), indicadores 
para comprovar e legitimar o papel 
destas iniciativas (medir a função 
ecológica e social que cumprem) e 
instrumentos que denotam pontos 
de chegada (existentes e novos). 
Falando a partir de uma cidade 
como São Paulo, é fundamental en-
tender as possibilidades de coope-
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#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO

CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DAS CIDADES BRASILEIRAS:           
REFLEXÕES EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Diante do cenário de desafios de saúde pública, disparidades socioeconô-
micas e meios insustentáveis de produção dos espaços urbanos, os grupos 
integrantes desta rede dedicam-se à a construção colaborativa de projetos 
e planos para as cidades brasileiras. A partir do urbanismo colaborativo, 
esta rede incita  uma cultura colaborativa de base, fomentando a partici-
pação social cada vez mais efetiva em políticas públicas, a valorização do 
meio natural e a articulação dos diferentes atores urbanos. 

Os tempos de pandemia escancaram as desigualdades socioespaciais. 
Enquanto diretrizes mundiais incentivam a higienização das mãos e o 
distanciamento social como medidas de combate à pandemia, só na ci-
dade de São Paulo quase 25 mil pessoas vivem em situação de rua (IBGE, 
2019), sem acesso à água limpa e moradia digna. Neste contexto, enquan-
to ações e políticas de proteção social precisam ser implementadas com 
urgência, de forma intersetorial e com a cooperação entre instituições e 
sociedade civil, torna-se fundamental a compreensão da importância de 
ações de longo prazo que priorizem o acesso às cidades enquanto am-
biente para uma vida saudável e equitativa para todas e todos os seres que 
a compõem – não somente a nós, humanos. 

http://www.redebrurbanismocolaborativo.org 
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público... É urgente criar mecanis-
mos de controle social que possam 
mobilizar a opinião pública a favor 
de tais manifestações, inclusive na 
conscientização dos direitos cida-
dãos, e que possam, assim, também 
monitorar as ações do poder público, 
de forma a reconhecer, incentivar e 
apoiar cidadãos que queiram fazer 
uma cidade melhor, garantindo, 
também, que haja visibilidade, que 
ações sejam registradas e seus im-
pactos medidos e publicizados.

Por fim, a construção democrática 
do espaço público passa por uma 
questão de tempo, mas também 
por uma questão de disponibilidade 
para estar com o outro, revertendo 
a lógica de polarização para uma 
lógica de construção coletiva da 
sociedade em que queremos viver. 
No Brasil, por sermos uma democra-
cia de certa forma jovem, e por todo 
o processo histórico de colonização 

e segregação de corpos, gerador 
de uma assimetria e relações de 
dominação e exploração, é difícil as 
pessoas se colocarem como iguais 
no mesmo espaço de discussão e 
criação coletiva. Justamente, é isso 
que leva tempo: uma mudança 
cultural, que torne as pessoas aptas 
e abertas para essa construção de 
que não é só de um grupo ou do 
outro, mas que abrange todas essas 
multiplicidades.

BASTIÃO
morador da Brasilândia, participante do evento #MACROMICRO3

Hoje, o que estamos presenciando é um avanço na qualidade de 
dignidade dos moradores do Jardim Damasceno (Brasilândia, SP); 
talvez elas não tenham noção. Mas quando começamos a retomar, 
as pessoas começam a ver, acreditar. O poder público é o retrato da 
base. O dia em que tivermos consciência dos direitos que temos, 
eles terão que fazer o que necessitamos. Somos uma sociedade, 
então somos sócios. Vamos nos juntar, pois tem coisas que é 
necessário dividir com as pessoas. É muito tempo de reconstrução, 
precisamos da educação e saúde ligadas a esse processo. Quem 
educa são as relações entre as pessoas na cidade. Ainda estamos 
sonhando. O sistema age através da tecnologia que exclui – somos 
monitorados e não participamos. As pessoas estão desligadas umas 
das outras;  como nos articulamos? Um mais um é mais que dois, no 
sentido do capital social que produzimos.

“SOMOS UMA 
SOCIEDADE, 
ENTÃO SOMOS 
SÓCIOS”

Bastião
#MACROMICRO3

ração e descentralização da gestão 
urbana, uma vez que a autonomia 
na tomada de decisão é importante, 
além de que uma cidade de 19 mi-
lhões de habitantes deve se organi-
zar, portanto, através de seus bairros. 
Além disso, é importante entender 
os diversos contextos da cidade  – 
realidades tão diferentes e diversas 
em suas potências e desafios. No 
caso, a descentralização da gestão 
possibilitaria construir a cidade a 
partir das especificidades de cada 
lugar. É inegável a legitimidade da 
sociedade civil em se apropriar de 
espaços públicos da cidade, cuidar 
dos bens comuns, e assim, participar 
ativamente da gestão urbana. 

Porém, como orientar o orçamen-
to público de forma a buscar o fim 
das desigualdades, possibilitando 

ALISON ROSANI
#CONEXOESURBANAS

“A gestão compartilhada vai além dos atores 
envolvidos, do público do privado e do comunitário, 
mas está na intenção de quem está ali. Juntos, 
criamos uma perspectiva de utilização do espaço. 
Urbanismo que respira e se move como um só. O 
espaço é o mesmo. Somos uma possibilidade de 
utilizá-lo.

Pensamos que nenhum outro espaço vai dar o potencial de criar 
uma gestão comunitária a não ser o próprio espaço. A gestão se en-
contrar em territórios fora deles não faz sentido. A gestão 
compartilhada é um método de construção do conhecimento sobre 
um território, sobre a utilidade pública dele, e os encontros devem 
ser baseados a partir da criação.”

que territórios menos privilegiados 
tenham acesso a recursos? Quais os 
critérios para priorizar o investimen-
to, considerando áreas de periferia e 
vulnerabilidade social? Como redis-
tribuir as riquezas? Como realizar in-
vestimentos mais efetivos, utilizando 
a autonomia cidadã para a resolução 
dos problemas na escala local?

Infelizmente, estes questionamentos 
revelam-se longínquos no contex-
to político que vivemos, no qual a 
cidadania ativa é punida e os direitos 
urbanos e civis são violados cotidia-
namente  – quando a prefeitura pas-
sa um trator em cima de uma horta 
comunitária, manda a polícia realizar 
a desapropriação de ocupações de 
moradia, mata jovens da periferia 
que participam de ocupações tem-
porárias marginalizadas do espaço 
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LUISA PEIXOTO
#MACROMICRO3

O WRI é uma ONG que trabalha diretamente com o governo que busca 
trazer soluções inovadoras para produzir cidades sustentáveis. Temos 
desenvolvido uma área de urbanismo tático dentro do WRI. A população 
quer fazer parte da produção do espaço – é uma estratégia que é nova e 
possui diversos obstáculos, e o governo não enxerga como estratégia. Que 
possamos traduzir as intervenções para o governo e trabalhar o micro e o 
macro. Já temos experiência com segurança viária, desenho de vias e ruas 
completas através do urbanismo tático. Estamos auxiliando algumas 
cidades do Brasil a implementar esses projetos. Queremos ir mais pro lado 
do espaço público. É muita burocracia e não há canal direto institucionaliza-
do – tudo é difícil para se amarrar.

Por exemplo, a questão sanitária, que é uma questão-chave nas 
periferias brasileiras. Até que ponto o urbanismo tático pode 
auxiliar no que vai ser feito pela prefeitura? Por vezes, a 
intervenção temporária pode vir a ser um alimento para entender 
aquele espaço, suas demandas, potenciais e infraestruturas 
existentes. Feito isso, a comunidade pode direcionar para onde 
tem que ir o investimento, mas hoje ainda falta o diálogo e 
abertura do poder público, um protocolo de escuta e um campo de 
comunicação direto.

pressão pode acontecer através de 
canais como o Ministério Público, 
Defensoria Pública ou a própria 
grande mídia – ou petições e 
abaixo-assinados. 
As campanhas de advocacy não 
necessariamente precisam estar no 
interior das instituições do sistema 
político, mas podem ser uma 
campanha de comunicação para 
fazer com que uma empresa mude 

DIÁLOGO
Quais os instrumentos que 
regulam a construção 
coletiva? Quais os protocolos de como 
atuar para legitimar a voz da população 
local diante do poder público? 

Para tornar o processo de construção da cidade acessível à população é 
necessária a tradução da linguagem técnica e burocrática do poder pú-
blico para uma linguagem comum, a criação de ferramentas de acesso à 
informação e transparênca, e a valorização dos saberes e desejos locais, 
provenientes de uma abordagem bottom-up. São necessários instrumentos 
que possibilitem e estimulem o diálogo, equalizando o poder decisório dos 
técnicos e servidores públicos ao conhecimento e experiências empíricas 
da população. Mais além, nas instâncias em que não existe esta abertura, 
são necessários mecanismos de pressão e advocacy a serem apropriados 
pelas causas e cidadãos.

O QUE É 
ADVOCACY?
É o processo organizado e 
planejado de informar e influenciar 
tomadores de decisão, por meio da 
conscientização e 
engajamento de outros atores da 
sociedade. Seu objetivo é promover 

mudança (ou manutenção) de uma 
política pública de interesse amplo, 
baseada em evidências concretas. 
Através do advocacy, organizações 
do campo social conscientizam a 
opinião pública sobre importantes 
causas a serem defendidas, 
engajam atores relevantes na 
discussão e pressionam os 
tomadores de decisão em prol da 
defesa de determinada política. A 

sua política ou fazer um debate 
sobre o assunto… É sobre advogar 
por uma causa, usando diversas 
ferramentas, no caso do Instituto A 
Cidade Precisa de Você, para 
construir cidades mais justas, 
inovadoras, democráticas, seguras, 
saudáveis e vibrantes.
Fonte: curso Advocacy Hub

http://www.advocacyhub.org/
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JOSÉ VIEIRA
#CONEXOESURBANAS

Há diálogo, mas, na verdade, não se trata de um diálogo, mas de uma im-
posição: adotar uma praça, transferência de gestão responsabilizando uma 
pessoa física ou jurídica. Propomos que o bem continue tendo a caracterís-
tica de um bem público, e o papel da sociedade é o de fazer a gestão com-
partilhada deste equipamento, o que implica certas responsabilidades.

Resolvemos seguir uma estratégia, segundo a legislação, em que 
propomos o cadastramento do comitê de usuários – organismo 
autônomo, independente e não institucional, que se forma e se 
cadastra e tem poder consultivo – o que pra mim é o grande 
paradoxo da gestão compartilhada x gestão participativa. Porque 
as instâncias de participação não são deliberativas, apenas 
consultivas. Esbarramos nesse conflito porque quem usa é quem 
sabe das necessidades de manutenção, de uso, de reforma – e 
essas pessoas são as últimas a serem ouvidas. Não se leva em 
consideração o interesse público, mas a economia.

Um aspecto importante é que temos um fundamento de participação na 
gestão pública que é constitucional. A constituição estimula a participa-
ção como braço de gestão. Não só prevê que a iniciativa privada explore 
economicamente serviços públicos, mas também a ação de mecanismos 
autônomos que não dependem de uma organização social juridicamente 
constituída, como a possibilidade de criação de leis, as consultas por meio 
de plebiscito ou referendo, ou de denúncias de mau uso do bem público 
e desvio de função, assim como mecanismos de participação a partir da 
organização da sociedade civil, por meio de pessoas jurídicas constituídas 
de fins não econômicos.

Participação tem de diversas formas. Podemos resgatar o processo dos 
orçamentos participativos, final da década de 70, construção de habitação 
por mutirão… mas o foco é o uso de um bem público. O quanto a sociedade 
não pode transcender esse papel de opinar e também deliberar? Minha 
provocação nessa discussão é: qual a necessidade da sociedade se organi-
zar como pessoa jurídica para fazer a gestão compartilhada?

>COLETIVO MASSAPÊ - RECIFE
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO 

“EMBORA TENHA ABERTURA, NÃO 
SABEMOS SE É UM DIÁLOGO, SE 
ESTAMOS SENDO OUVIDOS.”

Mauro Neri 
#CONEXOESURBANAS

A capital pernambucana foi o lugar 
onde as comunidades de interesse 
social resistiram através da 
permanência em seus espaços, 
influenciando diretamente na 
instituição das Zonas Especiais de 
Interesse Social, ainda no início dos 
anos 1980, de forma pioneira no 
Brasil — e que pautam, até hoje, a 
importância da autonomia e 
empoderamento social para a 
tomada de decisão e construção 
coletiva dos lugares. Em tempos 
mais recentes, movimentos como o 
Ocupe Estelita – que tentou impedir 
a construção de um projeto de 
várias torres em uma importante 
frente d’água da cidade, que 
compõe uma histórica paisagem 

cultural – fortalecem  a vontade de 
mudar a cidade a partir da 
microescala, em intervenções e 
ativações urbanas que valorizam a 
cultura local, a construção coletiva 
de lugares e a promoção da justiça 
socioespacial. Esses movimentos 
e organizações sociais do Recife e 
região metropolitana, muitos 
organizados em rede pela 
Articulação Recife de Luta, 
desenvolvem ações locais e pautam 
o Poder Público no 
desenvolvimento de projetos que 
correspondam aos contextos locais, 
sendo muito importante a 
articulação e construção 
comunitárias nesse processo.
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GESTÃO

Como é realizada a gestão de espaços públicos e de suas 
intervenções? Quem organiza, escolhe, produz, aprova e 
mantém os projetos? De que maneira esse processo pode se 
tornar mais inclusivo e dinâmico?

É necessário encontrar caminhos de tornar a gestão independente dos 
ciclos políticos (da inconstância de gestores e partidos), formalizando as 
oportunidades de autonomia e continuidade a partir da cultura de uso. A 
questão perpassa os aprendizados da autogestão, de forma a criar novos 
formatos e ferramentas e implementar uma gestão compartilhada dos 
bens e espaços públicos. Nesse cenário, é importante rever qual a 
responsabilidade de cada um dos atores em um novo sistema.

MARIANA BELMONT
#CONEXOESURBANAS

As pessoas não tem lugar de lazer na periferia. Quatro parques foram 
criados, do tamanho de quatro Ibirapueras: três dão para a Represa Billings 
e um para a Represa de Guarapiranga, áreas de mananciais que abastecem 
a cidade. Só que não foi eleito um Conselho Gestor e o Rodoanel parou de 
pagar o valor de compensação ambiental... A gestão público-comunitária 
destes espaços foi desenhada a partir de um plano de manejo da USP, que 
não foi entregue. Há áreas da cidade que são privilegiadas, têm dinheiro, 
enquanto há outros espaços que estão fechados e que poderiam ser úteis 
para a população local e para a cidade como um todo – parques 
desprotegidos, por exemplo.

NOEMIA MENDONÇA
participante do evento, moradora da Brasilândia e articuladora do 
Espaço Cultural Jd. Damasceno
#MACROMICRO3

Viemos em um processo de construir essa relação. Ainda há um conflito do 
fazer junto da sociedade civil com o poder público, é uma coisa que é nova, 
que assusta. A troca com outros grupos e pessoas que estão em outros 
lugares é necessária. A preservação das áreas verdes é um grande confli-
to, um desafio colocado e uma falta de compreensão do poder público no 
investimento disso – os interesses do capital acabam falando mais alto.

Aqui, no Parque do Canivete (que não é um parque só do 
Jardim Damasceno, nem da Brasilândia, mas é da 
cidade), viemos tentando construir essa gestão 
compartilhada. Aqui, temos trabalhado junto com a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) e as escolas públicas, nessa 
perspectiva de cada um trazer suas potencialidades e 
ocuparmos um espaço que é nosso, é de todos. 

Também sou do Conselho Regional do Meio Ambiente, e estamos
buscando o entendimento e a importância das relações afetivas – nas ruas, 
no parque, na vizinhança. Na época do loteamento (início da ocupação do 
bairro), a rua era o espaço para festa, para a organização. Em algum 
momento, isso se perdeu.

>TRANSLAB.URB - PORTO ALEGRE
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO

Do resquício da cidade pioneira na 
implementação de um Orçamento 
Participativo nos anos 80 – 
experiência que alimentou a 
efervescência de “Um Outro Mundo 
é Possível” nos Fóruns Sociais 
Mundiais dos primeiros anos do 

novo milênio – o panorama 
contemporâneo do ativismo pela 
cidade como um bem comum se 
reinventou no fenômeno da 
colaboração e da cocriação, des-
ta vez com pouca relação com a 
administração pública, em função 
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ALINE CARDOSO
#MACROMICRO3

Como Secretária, sou eu que implemento políticas de 
desenvolvimento da cidade em diversos bairros, sempre 
olhando para as vocações e especificidades de cada 
território. Como uma das vocações desse território (Jardim 
Damasceno, Brasilândia, vizinho do Parque da Cantareira) 
é a Natureza, sou responsável pela implantação do polo de 
ecoturismo. 
Estamos em um processo de construção coletiva em 
reuniões com a prefeitura, o Estado e a sociedade civil de 
uma proposta que em 5 anos pode revolucionar o olhar da 
cidade para esse território e a relação das pessoas desse 
território com sua realidade. Isso nos traz a 
responsabilidade de ser uma das pessoas que podem ajudar 
a acelerar e fortalecer o processo. A comunidade não faz a 
instalação, mas a operação e gestão dos espaços – não 
consigo mandar equipe para cuidar da horta, por exemplo, 
mas a comunidade consegue se organizar para isso. Mas isso 
só é possível se juntarmos o micro e o macro – e eu, de certa 
forma, carrego isso, pois como vereadora tenho um olhar e 
compromissos específicos com a região, um vínculo com 
esse território, e como Secretária tenho um olhar da cidade e 
do papel desse lugar em relação à cidade.

EMENDAS 
PARLAMENTARES
feitas ao Orçamento do Estado, ou 
projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) – enviada pelo Executivo 
à Assembleia Legislativa anualmente 
– são propostas por meio das quais os 
parlamentares podem decidir 
diretamente onde uma parte do 
recurso público será aplicado. Cada 
parlamentar recebe uma 
determinada quantia de recursos 
para alocar nos projetos que escolher. 
No Estado de São Paulo, segundo sua 
Constituição, esse valor 

corresponde à 0,3% (três décimos 
por cento) da receita corrente 
líquida prevista para aquele ano. 
Este valor é, então, dividido por 
todos os 94 deputados igualmente.
Alguns formatos podem ser 
explorados em busca de uma 
distribuição transparente deste 
recurso, como foi a proposta da 
Chamada Cívica, um edital de 
recursos públicos para selecionar e 
realizar projetos apresentados 
diretamente pela sociedade.

de uma onda de mais de 10 anos de 
governos neoliberais à frente da 
capital gaúcha. Neste contexto, 
ocorre uma (re)descoberta dos 
elementos táticos e da rebeldia 
urbana em forma de inovação social 
urbana, (re)aproximando os 
conhecimentos técnicos das 
práticas profissionais e da 
Academia, com a sabedoria 
empírica da sociedade civil, agora 

representada não só por entidades 
formais, mas também por 
ativistas auto-organizadas na figura 
de coletivos. Neste ambiente é que 
reaparece a vocação de corredor de 
conexão com as capitais do Cone 
Sul, retomando intercâmbios que 
ajudam e fomentam 
metodologias e práticas que 
entendem a cidade como um 
grande laboratório urbano efêmero. 

JAILSON LARA
#MACROMICRO3

Falar de área verde em São Paulo, não tem como não falar da região 
da zona sul, onde estão concentradas duas APAs. Só isso significa ¼ 
da cidade. Temos o estereótipo de pensar São Paulo como a selva de 
pedra mas temos um território bastante verde ainda, embora com 
muitas dificuldades. A APA é área de manancial, área que produz a 
água da cidade, área de nascente; o que tem suas potencialidades e 
seu descaso da desassistência do poder público. Um território como 
aqui, que poderia oferecer uma série de tecnologias e metodologias 
para a cidade e o poder público, para escalonar, e aí o poder público 
desassiste, e a população se organiza para fazer. Por isso temos 
tantos coletivos culturais. 

https://chamadacivica2020.cidades.co/


22 23

“EMENDA É PARA MELHORIAS 
PONTUAIS OU AÇÃO ESPECÍFICA. FA-
ZER O PARQUE NÃO É PROCESSO PARA 
EMENDA, É PROCESSO 
ORÇAMENTÁRIO.”

Aline Cardoso
#MACROMICRO3

PARTICIPAÇÃO

Como o poder público se conecta com a sociedade e como a 
sociedade participa das decisões de seu interesse? 

Para que haja influência da população no processo decisório, é necessária a 
revisão das instâncias, modelos e formatos de participação cidadã, 
realizando a transição de um modelo consultivo para um modelo 
deliberativo, formador de autonomia e engajamento. Além da abertura de 
novos espaços, é essencial repensar a ocupação das instâncias já existentes, 
a inclusão de diversos territórios e lugares de fala, e a construção de um 
projeto comum, ao invés do conflito entre interesses privados. É necessário 
rever o poder e centralidade (ou marginalidade) dos diferentes atores, 
legitimando sua atuação e presença nos espaços institucionais.

AUGUSTO ANEAS
#MACROMICRO3

Venho dessas lutas urbanas por áreas verdes onde a essência é a disputa 
por áreas que muitas vezes são privadas, tem proprietário. É uma disputa 
pela terra, contra as empreiteiras e o sistema financeiro que atua na cidade 
e que sabemos a força que têm. Tem, sim, o direito à propriedade privada, 
mas também tem os direitos de sua função social, artística, cultural, coletiva  
– e é isso que está em disputa.  Qual o interesse que prevalece? O individual 
ou o coletivo? Para os dois interesses, temos leis e narrativas que legitimam. 
Quando vai além, a questão é o valor da terra, a especulação imobiliária, a 
falta de critérios para o valor da terra. Quanto custa uma área verde? Como 
mensurar este valor – valor para quem? A lógica é sempre a mesma: os 
proprietários querem que custe muito e o interesse público quer que custe 
quase nada para viabilizar.

O desejo latente dos movimentos que faço parte é de pensar 
formas de organização em que tenhamos mais autonomia do Estado e do 
mercado, fazer por nós mesmos, não esperar o macro (Estado) para mudar 
as coisas. Percebo cada vez mais que o trabalho micro que fazemos é 
muito mais positivo, afirmativo, criativo. Enquanto, no macro, estamos 
sempre operando no reativo, na transformação de algo que já existe. As 
duas escalas são importantes e complementares, precisam existir 
mutuamente. 

Venho de grupos anarquistas que são contra qualquer relação ou diálogo 
com o Estado e você vê que dessa forma não acontece, mas tampouco 
podemos acreditar só no Estado. Me parece que está justamente nessas 
brechas que unem o micro e o macro o lugar em que temos que atuar.

>LAB DA CIDADE - BELÉM DO PARA 
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO 
Belém é uma cidade de superlativos 
relativos, que se destaca em 
índices de qualidade de vida 
urbana. Comparada com outras 
capitais, é a menos arborizada do 
Brasil, a que tem maior proporção 
de habitantes em aglomerados 
subnormais, último lugar no 
tratamento de esgoto e possui as 
piores calçadas. Mas Belém 
também é conhecida por sua 
cultura, é uma das quarenta e cinco 
cidades criativas da UNESCO na 
América Latina. No vácuo de 
políticas públicas, seu povo usa 
sua criatividade de forma orgânica, 
despretensiosa e aparentemente 

desarticulada em um movimento 
revolucionário de combate ao 
descarte irregular de resíduos 
sólidos. Hoje, a cena mais comum 
da cidade são os jardins urbanos 
feitos com “vasos” de pneus 
coloridos. O efeito é imediato e, não 
à toa, se multiplicou pela cidade. 
Este exemplo de articulação entre 
colaboração e arte surgiu de um 
diagnóstico certeiro e de ações 
táticas coletivas de quem vive o 
problema para alcançar uma 
estratégia efetiva. Um sopro de 
esperança e também uma pista 
sobre como nossos gestores devem 
pensar políticas públicas. 
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CHARLEY DOP - 
PAKHUIS DE ZWIJGER
#MACROMICRO2

A iniciativa na qual trabalho, 
Pakhuis de Zwijger, organiza even-
tos públicos sobre cidades, deba-
tendo temas ao redor do impacto 
da tecnologia nas cidades, susten-
tabilidade, democracia local, saúde 
coletiva – diversos aspectos da vida 
urbana, no geral. A organização 
existe há mais de 10 anos, com o ob-
jetivo de aproximar diversos atores 
do território para conversar, encon-
trar e pensar sobre ideias constru-
tivas para o futuro, através de uma 
abordagem de baixo para cima. Os 
encontros engajam 6 principais gru-
pos de atores: poder público, gran-
des empresas, pequenos empre-
endedores e startups, a academia, 
os cidadãos ativos e organizações 
sociais. A exposição Fazendo Junto 
- Doing it Together (lançada com o 
Festival de 2017) mostra algumas 
destas iniciativas. 
Tais soluções são muitas vezes 
criadas por pessoas que resolvem 
colocar a mão na massa e solucio-
nar elas mesmas os problemas de 
suas cidades, tornando-se, assim, 
city-makers, cidadãos ativos. A 
partir do momento que se cria e 
fortalece essa rede de cidadãos 
ativos, a mudança se torna possível  
– seja acontecendo dentro do poder 
público, no setor de responsabilida-

de social de uma empresa, em uma 
escola, no seu prédio. Qualquer um 
pode ser um city maker.
A própria sede do Pakhuis é um 
exemplo de coprodução de espaços 
públicos. O edifício começou a ser 
demolido, pois o município tinha 
planos de fazer um viaduto no lugar 
do prédio. As pessoas que cuidavam 
do prédio diziam que algo deveria 
ser feito ali. Então, foi criado um 
Conselho, que já atuava no setor 
cultural e tinha o papel de fazer algo 
no lugar. Após um longo processo, 
de aproximadamente dez anos, 
envolvendo o poder público, em-
presas, incorporadoras, sociedade 
civil, o edifício se manteve e a ponte 
foi construída como um túnel que 
atravessa o prédio. O acordo com 
o município foi que seria criado ali 
um lugar cultural e criativo, onde as 
pessoas pudessem morar e apro-
veitar. Como a arquitetura é bem 
ampla, há espaço suficiente para 
um uso misto: há um restaurante, 
um bar, e o espaço é alugado de 
dia para parceiros comerciais, que 
ajudam a financiar a existência do 
projeto. Durante a noite, as pessoas 
vêm, de forma gratuita, participar 
dos eventos e encontros para discu-
tir sobre as questões da cidade.

EXPOSIÇÃO 
FAZENDO JUNTO - DOING IT TOGETHER
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Realizada em parceria com o 
Consulado Holandês, Sindicato dos 
Arquitetos do Estado de São Paulo, 
Escola da Cidade, Pakhuis de 
Zwijger, Cine Solar e Livraria 
Vilannova Artigas, a exposição 
Fazendo Junto foi instalada em na 
Escola da Cidade dia 23 de 
novembro de 2017, onde 
permaneceu até janeiro do ano 
seguinte, quando foi transferida 
para a Casa Ecoativa, na Zona Sul de 
São Paulo. A exposição 
apresenta oito projetos divididos 
entre São Paulo e Amsterdam. São 
discutidos espaços que reinventam 
e propõem outras formas de 
relação entre os atores de cada 
cidade, imaginando e praticando 
outras cidades possíveis. A 
exposição está disponível na integra 
no final desta publicação.
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GEORGIA HADDAD
#CONEXOESURBANAS

Que experiências temos hoje de gestão compartilhada? É possível 
dentro do Estado brasileiro ter espaços de gestão compartilhada 
entre o público e o estatal? Mesmo em 
gestões anteriores, não tivemos avanços neste sentido.
Hoje em dia,  faz-se uma cessão de uso: uma 
responsabilidade que era minha como Estado, eu passo para um 
grupo de cidadãos. Mas não tem compartilhamento de gestão 
nesse caso. O que significa gestão compartilhada? O que 
entendemos por espaço público? E o que é espaço comum?

Comum não é algo que você passa a ter. É possível regular e normatizar 
espaços sem ser dono dele. Nós confundimos propriedade com gestão e 
governança. A gente ocupa. A gente sai. E o que acontece depois disso (o 
quanto isso muda nossa relação com o Estado? Conseguimos alterar as 
normas que regem os espaços públicos?). 
Só vamos sair de onde estamos fazendo um exercício de imaginação cívica 
e política, revendo os modelos mentais que estão dados e claramente não 
deram certo.

Buscamos estabelecer através de nossas práticas formas novas de utilização 
dos espaços, mais democráticas e mais criativas. E é justamente a partir do 
uso e ocupação cotidianos dos espaços (e de sua observação e análise) que 
vão surgindo regras, e não um modelo de gestão estático. Talvez 
precisemos de outros instrumentos de regulação e mediação dos espaços 
públicos, que atuem de forma situada e colaborativa: um urbanismo 
descolonizado.

CRITÉRIOS

Quais são os instrumentos e leis para aumentar a 
participação da sociedade civil no espaço público?

É necessário repensar as regras que balizam a seleção dos espaços e 
iniciativas a serem apoiados e fomentados por investimento público, 
considerando a justa distribuição de recursos nos territórios. Tais critérios 
poderiam ser balizados, por exemplo, na medição da função social e 
ambiental dos espaços da cidade geridos por comunidades locais, o nível 
de permanência e resiliência das organizações, além de seu papel na 
garantia de justiça socioespacial. Por meio de processos participativos e 
colaborativos, podemos redefinir os parâmetros utilizados para a 
construção de uma visão comum de um projeto político de cidade.

>INSTITUTO COURB
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO 
Embora a participação social seja 
um direito, nas cidades brasileiras 
observamos desiguais formas dos 
cidadãos e organizações 
contribuírem com a elaboração das 
políticas urbanas. No Estado de 
Santa Catarina, em processo 
colaborativo realizado com os atores 
locais que resultou no Manual 
Cidades 2030, observamos que a 
existência de plano diretor nas 
cidades, realidade para cerca de 75% 
dos municípios do Estado, não 
garante sua efetividade ou mesmo 
a capacidade do poder público em 
lidar com os desafios para sua 
implementação. 
A partir de criação coletiva com 

associações de municípios, 
organizações da sociedade civil, 
gestores e planejadores, 
desenvolvemos estratégias e ações 
para promoção de uma participação 
efetiva da sociedade civil. As 
diretrizes são baseadas na 
consolidação de uma equipe 
técnica capacitada para conduzir 
processos participativos e ações 
para a garantia de mobilização 
social para um processo 
participativo contínuo, viabilizando, 
assim, o monitoramento pela 
população de ações focadas no 
ideal de cidade futura construído 
coletivamente.
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#FESTIVAL_ODS
É fundamental que haja facilidade de acesso e transparência de informação 
(desburocratização dos processos e sistemas) e uma integração da atuação 
com base no território, entendendo que é nele que se dá a interseccionali-
dade e cruzamento de dados e aspectos da vida urbana, implementado lo-
calmente os ODS, em especial o objetivo 11 de cidades e comunidades sus-
tentáveis. Os desafios não acabam aí: é necessário compatibilizar os tempos 
de funcionamento do Estado e da burocracia e da necessidade cotidiana da 
população, além de acompanhar de perto o processo realizando pesquisas 
e monitoramento da eficácia dos programas adotados.
Afinal, como podemos construir cidades e comunidades sustentáveis (ODS 
11) através de parcerias e colaboração (ODS 17)? 

A partir da apresentação do Modelo de Desenvolvimento Local Comunitário 
e Sustentável que vem sendo desenvolvido pelo Instituto A Cidade 
Precisa de Você, partindo de espaços e equipamentos públicos como palco 
de articulação comunitária e democracia em ação, formulamos uma matriz 
de cruzamento de macro programas de apoio à micro urbanismos 
(mapeamento colaborativo, financiamento, mecanismos legais que 
permitam atividades, equipamentos de apoio à cidadania, recursos técnicos 
e humanos para fomentar atividades e plataformas de comunicação on-line 
e offline), políticas públicas já existentes, metas, indicadores e metodologias 
de monitoramento para medir a efetividade dos resultados alcançados. 
Acreditamos ser fundamental relacionar infraestruturas flexíveis e modos de 
ação coletiva descentralizados com o fomento de políticas públicas que 
suportem a construção de capacidade comunitária e fortalecimento 
territorial descentralizado: conectar micro e macro urbanismos através de 
uma educação para cidadania ativa, prototipação de soluções locais 
inovadoras e desenvolvimento de modelos de cogovernança para a criação 
de cidades sustentáveis, resilientes, democráticas e inclusivas.

Acreditamos que as premissas de ação das iniciativas devem ser: apoio ao 
associativismo e cooperativismo; implementação de soluções verdes e co-
munitárias para o bairro ou espaço comunitário; geração de renda a partir 
de soluções criativas e sustentáveis; relação de suporte mútuo entre espaço 
público e cooperativas ou associações locais; e ação em rede em vários es-
paços públicos de um mesmo bairro, cada um com sua vocação, funcionan-
do em um sistema cooperativo.

ALGUNS INSTRUMENTOS DE SÃO PAULO

ESPAÇO

Rua

Ocupação cultural

Baixios de viadutos

Parques

Praças

Bairro/
Intervenção urbana

Hortas urbanas

POLÍTICA PÚBLICA / LEI

>Ruas Abertas
>Parklets

>Edital de Apoio a Espaços 
Independentes
>Ponto de Cultura

>Edital de concessão de uso

>Conselho Gestor

>Adote uma praça
>Lei de Gestão Participativa de 
Praças (ainda não regulamentada)

>Plano de Bairro Participativo
>CADES - Conselho Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
>TICP - Território de Interesse da 
Cultura e da Paisagem
>Termos de Cooperação
>PIU - Projetos de Intervenção 
Urbana
>Centro Aberto

>Ligue os Pontos
>Programa Escola Estufa
>POT - Programa Operação Trabalho     
Hortas e Viveiros Urbanos

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/acervo-urbano/guia-de-boas-praticas/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/parklets/
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/4093/
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/4093/
http://www.cultura.sp.gov.br/tag/pontos-de-cultura/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/noticias/index.php?p=217335
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2013/1591/15910/lei-ordinaria-n-15910-2013-dispoe-sobre-a-criacao-e-organizacao-de-conselhos-gestores-dos-parques-municipais
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=250495
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2015/1621/16212/lei-ordinaria-n-16212-2015-dispoe-sobre-a-gestao-participativa-das-pracas-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2015/1621/16212/lei-ordinaria-n-16212-2015-dispoe-sobre-a-gestao-participativa-das-pracas-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/planos-de-bairro/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-preservar-o-patrimonio-e-valorizar-as-iniciativas-culturais/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-preservar-o-patrimonio-e-valorizar-as-iniciativas-culturais/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/termo_de_cooperacao/index.php?p=30522
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/piu/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/piu/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/
https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/abastecimento/noticias/?p=282598
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=610
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=610
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POSSIBILIDADES 
DE COOPERAÇÃO

Que cidade queremos construir? 
E como queremos fazer isso?

Cidades são feitas de pessoas, assim como o poder público, por pessoas 
que ocupam cargos de poder político. Possivelmente, para que possamos 
exercitar a gestão compartilhada precisamos de pessoas abertas e que 
entendam a importância dessas práticas. Nos parece que temos duas 
estratégias, que devem ser implementadas concomitantemente: trabalhar 
de forma incisiva no advocacy, sensibilizando e conscientizando a 
população e o poder público da importância desses modos de praticar 
democracia direta, ou ocupar os espaços políticos desde dentro, hackeando 
e abrindo possibilidade de que pautas diversas (normalmente 
marginalizadas, periféricas ou invisibilizadas) possam ter voz e 
representatividade.

MARCELLA ARRUDA, MAURICIO CAVALLARI, 
MERCEDES BARUSSO, VANESSA REGO E VERO-
NICA GABRIEL

#WORKSHOPGESTAOCOMPARTILHADA

A partir de diversas conversas e reflexões, sintetizamos a ideia de 
um mecanismo de participação cidadã e gestão 
compartilhada no encontro promovido em parceria com o ITDP 
(ref), que consiste em uma Plataforma de Inovação Cidadã, que 
irá juntar representantes de diversas secretarias municipais com 
o apoio de servidores públicos contratados que irão compor um 
comitê (júri) responsável por definir os projetos de inovação 
cidadã e implementação local dos ODS a serem fomentados em 
toda a cidade, estando conectada a um fundo da iniciativa 
privada. No caso de São Paulo, propomos mapear territórios 
vulneráveis que tenham levantado, a partir de esforços da 

população local, suas demandas de problemas e soluções 
(exemplo: plantio de horta em escola, reforma de equipamento 
comunitário, instalação de brinquedos em praça, programação 
educativa em parque, implementação de tratamento ecológico 
de córrego...). Então, seriam selecionadas iniciativas através de 
critérios de elegibilidade e priorização (exemplo: a população 
deve estar organizada em uma associação de bairro constituída 
por representantes de diversos setores, de forma equilibrada). A 
plataforma de inovação cidadã apoiaria iniciativas locais 
através de um fundo municipal da iniciativa privada, incentivando 
a autonomia cidadã na resolução de problemas e implementação 
de projetos de melhoria urbana. A Plataforma de Inovação Cidadã 
seria responsável por criar mecanismos de transparência e 
mensuração de impacto das ações socioambientais, juntamente 
com universidades e academias. Acreditamos que, hoje em dia, 
um dos maiores desafios é o fomento da auto-organização da 
população local, composta por uma diversidade de atores 
(servidores públicos, moradores, usuários do espaço público, 
comerciantes, subprefeitura). 

Assim, buscamos trazer ferramentas e reflexões a partir de casos e políticas 
públicas existentes que possam inspirar e abrir caminhos para uma política 
por vir, que entenda a importância de cada ator e sua complementaridade 
no desenho de um sistema eficaz, descentralizado, e autônomo. A acade-
mia pode colaborar com pesquisas de viabilidade econômica e função so-
cial (monitoramento das ações e seu impacto); o poder público que selecio-
na e aprova, regula as relações; o poder privado que pode financiar e apoiar 
os movimentos existentes; e a comunidade do território local que define 
e aponta demandas e possibilidades de soluções, define e implementa, 
apoiada por assessorias técnicas (profissionais liberais). 
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BANCADAS 
COLETIVAS
Uma interessante iniciativa de 
ocupação dos espaços 
institucionalizados são as 
candidaturas coletivas a cargos 
políticos. Uma delas é a Bancada 
Ativista (SP), uma iniciativa 
pluripartidária, independente e 
voluntária, que teve como objetivo 
eleger ativistas coletivamente para 
o poder legislativo em São Paulo, 
através de campanhas inovadoras e 
pedagógicas e diversas. Seu 
objetivo é oxigenar a política 
institucional, promovendo 
princípios e práticas ativistas que 
fujam dos vícios da política 
tradicional. Em 2018, a Bancada 
lançou uma candidatura coletiva 
para a Assembleia Legislativa de 
São Paulo, juntando 9 ativistas de 
pautas, territórios e partidos 
diferentes em um só número na 
urna, e venceu.  A Bancada Ativista 
agora se organiza no movimento e 
na mandata. Enquanto o 
movimento segue na missão de 
desenhar estratégias inovadoras 
para eleger ativistas, a mandata tem 
função de apoiar os ativismos por 
meio de uma atividade legislativa 
conectada com as ruas.
Existe também o Somos Muitas, em 
Belo Horizonte, que ocupa a 
política como ação anti-sistêmica, 
que se articula para atuar no 

sistema político na defesa das lutas 
populares que atuam nas sua 
periferia. A primeira proposta foi 
concorrer às eleições municipais de 
2016, construindo princípios 
orientadores para as 
candidaturas populares, cidadãs e 
coletivas futuras. Sua abordagem se 
diferenciava por incluir, conforme 
descrito em seu programa, 
“diretrizes como a construção 
coletiva de propostas e programas, 
ampliação da participação da 
cidade nas decisões dos partidos, 
mandatos abertos e 
compartilhados, tomadas de 
decisão coletiva, assembleias 
periódicas, prestação de contas em 
praças públicas, candidaturas com 
protagonismo de sujeitos das lutas 
sociais, corpos que expressassem a 
diversidade de gênero, raça, 
orientação sexual dos diversos 
territórios da cidade. Na campanha, 
a proposição foi de uma outra 
política possível, uma política de 
amor, feminista e antirracista, 
baseada na confluência máxima 
entre forças do campo progressista, 
na diversidade, na 
representatividade, na 
transparência, na busca pelo bem 
comum e na radicalização da 
democracia, na desconstrução de 
privilégios de toda ordem.

CHARLEY DOP - PAKHUIS DE ZWIJGER
#MACROMICRO2

Amsterdam recebeu o European Capital of Innovation award (Capital) em 
2016, um prêmio que ganhou por envolver mais os cidadãos na 
construção da cidade através de projetos de cidadania ativa e 
empreendedorismo social, apoiados por pequenos negócios e pelo poder 
público local, e então financiados pelo fundo de iCapital Awards. A 
Amsterdam Approach foi uma articulação e coalizão multinível para 
fomentar a inovação social: projetos relacionados a crescimento local, 
startups, bem viver e inovação social digital. O prêmio (cerca de 1 milhão 
de euros) foi investido em iniciativas que acontecem na cidade, através de 
um concurso chamado Amsterdammers, Maak Je Stad! (Amsterdammers, 
Façam sua Cidade!). Depois de uma seleção, 35 iniciativas de melhoria da 
cidade ganharam financiamento, apoio, treinamento, consultoria e 
aceleração. 

Para imaginar e propor tais ideias, mesmo que impensáveis do ponto de 
vista da possibilidade real de implementação no contexto brasileiro atual, 
nos baseamos em referências de programas e políticas prototipados no 
mundo todo, dentre eles o Amsterdammers, maak je stad! Uma chamada a 
projetos que aconteceu alguns anos atrás na cidade holandesa de Amster-
dam, com apoio de um fundo da Comissão Europeia. 

Outras referências internacionais que temos estudado estão no livro Doing 
it Together – cooperative tools for the city co-governance, escrito por Laura 
Sobral, do A Cidade Precisa de Você. O livro foi lançado em 2019 pela ZKU 
Press na Alemanha e uma versão atualizada está sendo preparada para sair 
pelo nosso selo editorial A Cidade Press ainda esse ano, em português (e se 
conseguirmos, também em espanhol!). A versão preliminar da publicação 
em inglês pode ser baixada no nosso site, e a ideia é que a versão em portu-
guês também seja disponibilizada por lá. 

Nosso intuito com as nossas publicações sobre o tema é contribuir para 
o debate sobre gestão compartilhada no Brasil e também fora dele. Con-
vidamos  todos a seguirem conosco explorando como MACRO e MICRO 
urbanismos podem cooperar, e como MACRO e MICRO políticas podem 
convergir. Vamos descobrir juntos como boas experiências prototipadas po-
dem inspirar e influenciar políticas públicas. Acreditamos firmemente que 
cidades onde há a intenso envolvimento de seus cidadãos no seu cotidiano 
são cidades social e espacialmente mais justas e sustentáveis, e é isso que 
move a nossa pesquisa e prática.

https://www.facebook.com/bancadaativista/
https://www.facebook.com/bancadaativista/
https://www.somosmuitas.com.br/
https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook


34 35

How to boost public sector ex-
perimentation and innovation in 
partnership with the population? 
What are the eventual models for 
cooperation?  questions are the 
focus of the research work led by 
the Institute The City Needs You (or 
the Institute) . As the result of a first 
meeting facilitated by the Institute 
for discussing new models of shared 
management, the publication MA-
CROMICRO1 was produced and can 
be accessed in our website. Over the 
past years, two other meetings were 
organized, deepening this conversa-
tion, in which the topic has revealed 
itself every time more relevant.

The regulation of models and 
prototyping of collaborative and 
multi-level solutions have been 
happening in cities from all over the 
world, such as in Bologna, with the 
Regulation On Collaboration Be-
tween Citizens And The City For The 
Care And Regeneration Of Urban 
Commons, or in Madrid, with the 
development of the Common Mark 
: Spaces of citizen management of 
Madrid. In Sao Paulo, we debated 

the topic in quite a few occasions, 
including the events :  at the semi-
nar “Meanwhile : Public policies for 
transitory spaces (Goethe Institut 
SP)”, Urban Connection: Public Spa-
ces Shared Management (Tapera 
Tapera); MACROMICRO2 at the 1st 
Festival The City Needs You; MA-
CROMICRO 3 at the 2nd Festival The 
City Needs You, workshop Doing it 
Together : SGD11 in practice at  the 
SDG Festival  (Agenda Publica), and 
workshop on Shared Management 
of Public Spaces (ITDP). All of the 
meetings addressed the topic of 
shared management and its chal-
lenges, resulting in the contents of 
this publication. 

This compilation arrives later that 
what we had planned, due to the 
social, economic and political chal-
lenges that we have been facing 
in the Brazilian scenario during 
these last years – considering  the 
voluntary-nature of the work at the 
street-level and of the advocacy 
effort required to put policies on 
the political agenda. Likewise, the 
challenge is reinforced by preca-
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rious nature of those activities or 
even underestimation of their value 
by the private sector, and - currently 
- also by the public sector. Nonethe-
less, we believe there are still some 
thinking and insights that deserve 
to be shared, specially in this con-
text of urgent social organization.

Thinking about how different stake-
holders can cooperate to shape 
better cities certainly is one of the 
challenges that lie ahead. Today, few 
are the models allowing a symme-
tric cooperation between citizens, 
institutions and public authorities. 
Nevertheless, it is through specific 
cases and exceptions in legislations 
that we can find possible futures. In 
Brazil, the well-known PPP – Public-
-Private Partnership- is indicated by 
many as the only possible solution 
for State limitations. We believe that 
there are many other models to be 
experimented, focusing rather on 
citizens’ active participation and 
construction of a direct democracy. 
We studied possible forms of PSP – 
Public-Social Partnership centered 
in a fair relationship between civil 

society and public authorities. Those 
models suggest a co-creation and 
co-production of public and com-
mon goods, as well as the rules, li-
mits and agreements that establish 
their management.
 
All over the world, we are living 
a multiplication of groups of citi-
zens that want to take care of their 
public spaces, exercise their right 
to the city, claim their desire to 
use what is a everyone’s good by 
right – the access to water, food, 
energy, housing, culture… As those 
groups activate spaces that used to 
be empty, obsolete or underused, 
turning  them into common spaces 
by developing neighborhood rela-
tionships and caring communities, 
what is the role of public authorities 
in fostering this kind of actions and 
ensuring the needed infrastructure 
to enable the activity and enduran-
ce of such groups of citizens? What 
can be learned with them so that 
their experience might be amplified 
by public policies? And finally, how 
to implement shared management? 
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MEETINGS
Urban Connections: Shared 
Management of Public 
Spaces
Date: September 20, 2017
Venue: Tapera Taperá, República, 
São Paulo
GUEST SPEAKERS 
MARIANA BELMONT is a journa-
list, born in Parelheiros district, 
who works with mobilization and 
communication of public policies. 
GEORGIA HADDAD is the co-fou-
nder and director of Procomum 
Institute, a non-profit organization 
that acts to aknowledge, strengthen 
and protect common goods She is 
a specialist in projects for citizen 
innovation, culture, art and public 
policies. JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE 
AQUINO is a lawyer and associate of 
the Institute The City Needs You. He 
works with issues related to asso-
ciativism, cooperativism and the 
third sector. ALISON RONSANI is a 
cultural manager and works in the 
movements of Casa Amarela de Cul-
tura Coletiva and Creative Commes, 
Parque Augusta, Fórum Aberto da 
Luz and the Shared Management of 
FUNARTE-SP.
MEDIATION MARCELLA ARRUDA 
is an architect and urbanist and a 
member of the Institute The City 
Needs You. 
HOST ANTONIO FREITAS is a 
licensed diplomat and the creator 
of Tapera Taperá, an autonomous 
cultural space.

MACROMICRO2 at the 1st 
Festival The City Needs You
Date: November 24, 2017
Venue: Union of Architects of São 
Paulo SASP, Consolação, 
São Paulo
GUEST SPEAKERS 
CHARLEY FIEDELDIJ DOP is one 
of the program managers for 
Pakhuis de Zwijger, an independent 
platform for urban creation and 
innovation in Amsterdam, which 
promotes public events on urban 
development, the creative industry 
and global trends. DEBORA UN-
GARETTI is a lawyer, PhD student 
in Urban and Regional Planning at 
FAUUSP, researcher at LabCidade 
and member of the OAB-SP Urban 
Law Commission. TATIANA CYMBA-
LISTA is a lawyer, graduated from 
the Faculty of Law of the University 
of São Paulo (USP). She holds a mas-
ter’s degree from the Université de 
Paris I - Panthéon - Sorbonne and 
a doctorate from the Université de 
Paris II.
MEDIATION MARCELLA ARRUDA 
is an architect and urbanist and a 
member of the Institute The City 
Needs You. 
HOST ANA LETICIA SILVA was the 
project director of Agenda Pública, 
a civil society organization of public 
interest that works to improve pu-
blic management and democratic 
governance and encourages social 
participation.

 * We would like to note that a guest could not attend the MACROMICRO2 
event: Carlota Mingolla, who was invited to share her research on programs 
for cultural transformation and positive impact. We hope to have her at an 
upcoming MACROMICRO event.
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MACROMICRO3 at the 2nd 
Festival The City Needs You
Date: December 1, 2018
Venue: Parque Linear do Canivete, 
Brasilândia, São Paulo
GUEST SPEAKERS
LUISA PEIXOTO is an urban deve-
lopment analyst at WRI Brasil, and 
works to promote tactical urbanism 
in Brazilian cities.AUGUSTO ANEAS 
is an architect and urban planner 
and a member of the New Parks 
Network and articulator of Par-
que Augusta. JAISON LARA is an 
educator and cultural articulator, 
and a collaborator of Casa Ecoati-
va on Bororé Island in the south of 
São Paulo. ALINE CARDOSO is the 
Economic Development Secretary 
of the Municipality o São Paulo. She 
investigates investment possibilities 
in the creative and collaborative 
economy.
MEDIATION MARCELLA ARRUDA 
is an architect and urbanist and a 
member of the Institute The City 
Needs You. 
HOST QUENTIN LAMOR is an engi-
neer, urban planner and a member 
of the Institute The City Needs You. 
He works with issues related to 
sustainability in the urban environ-
ment, soil management and urban 
mobility.

Doing It Together: SDG11 in 
practice at SDG Festival
Date: November 13, 2019
Venue: Mário de Andrade Public 
Library, República, São Paulo
GUESTS SPEAKERS
MANUELA COLOMBO is the Public 
Policies Coordinator at SEBRAE-SP 
and a member of the Institute The 
City Needs You.
MEDIATION/HOST MARCELLA 
ARRUDA is an architect and urba-
nist and a member of the Institute 

Shared Management of Public 
Spaces Workshop
Date: March 4, 2020
Venue: Mobilab, Center, São Paulo
GUEST APEAKERS
MARCELLA ARRUDA is an architect 
and urbanist and a member of the 
Institute The City Needs You. MAU-
RICIO CAVALLARI is a member of 
the Guaicuí Collective, an organiza-
tion formed by owners of establish-
ments on Guaicuí Street to advocate 
for the conversion of the road into a 
square.
MEDIATION/HOST DANIELLE HO-
PPE is the Active Transportation Ma-
nager at ITDP Brazil. She is respon-
sible for projects related to walking 
mobility, in addition to participating 
in public policy and cycle planning 
initiatives.
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CONTEXT

The focus of our investigation is public spaces: spaces that belong to everyo-
ne, but that are taken care only by a few, they can be called common spaces, 
which go through symbolic and/or legal dispute processes, which sometimes 
lead to the creation of instruments that legally protect the alternative forms 
of management proposed by them, legitimizing the experiences through new 
protocols. It is essential that we understand the requirements to promote and 
protect spaces for experimentation and risk in the city: spaces where local 
people do the (self) management, where there are spaces for collaborative 
dialogue and deliberative spaces for participation and autonomy to act not 
only in the co-creation, but in the co-production of the city.

After all, what are the instances for participation of the civil society in the 
management of the city and its public spaces? A citizen who wants to engage 
in the transformation of their  territory must make use of tools such as muni-
cipal management councils (like those for  sustainable development, squares, 
parks…) and mechanisms to regulate the relationship through contribution 
agreements, cooperation agreements, partnership, concession of use, mana-
gement contract… However, sometimes, the will for intervention does not fit 
into any of the formats listed above, leading the citizen or collective to do it 
with their bare hands, autonomously, when civil society does not conform to 
the rules of State.

São Paulo is a city with several citizen-led grassroots movements that have 
been seeking to exercise their right to the city in order to build here and now 
places where they can recognize themselves. Parque Augusta Canteiro Vivo,  
Parque do Canivete, Ocupação 9 de Julho, Casa Ecoativa, Viveiro Escola União, 
Praça das Corujas, A Casa Amarela  - those are all places built from in bottom-
-up way, by the people who live in those territories, who were dissatisfied with 
the conditions of the city, and who, through action, claimed their rights and 
fulfilled their dreams collectively, with the available resources.

By observing the various existing cases, it is possible to recognize several 
possibilities for cooperation, from more to less institutionalized: broad and 
legitimate participatory processes, proposed by the State (top down); civil so-
ciety organizations which demonstrate the need for something and demand 
a dialogical process between civil society and the State; civil society organi-
zations that do something in an autonomous and self-managed way and this 
opens a dialogue (or is the dialogue itself, generating negotiations between 
the parties); or resistance as an opportunity for dialogue and creation (bottom 
up).

Therefore, the possibilities of action may start from: institutional spaces for 
participation (deliberative, non-consultative), new categories and legal figu-
res that arise from specific situations (Minhocão Park, underpasses, parklets, 

Open Streets ... ), public policies to promote local and community initiatives 
(participatory neighborhood plans, laws that foster cultural activities in the 
periphery, culture points, delimitation of territories of cultural and landscape 
interest, and other local initiatives such as Bip Zip, Centro Aberto, Centro Social 
Barrial and Casa del Quartiere), indicators to prove and legitimate the role of 
those initiatives (assessing the ecological and social function they fulfill) and 
instruments that denote endpoints (existing and new).

BRAZILIAN NETWORK FOR COLLABORATIVE URBANISM          
THE COLLABORATIVE CONSTRUCTION OF BRAZILIAN CITIES: 
REFLECTIONS IN TIMES OF SOCIAL DISTANCING

Faced by a scenario of public health challenges, socioeconomic disparities 
and unsustainable means of urban spaces production, the groups that 
make up this network are dedicated to the collaborative construction of 
projects and plans for Brazilian cities. Based on collaborative urbanism, 
this network encourages a grassroots collaborative culture, fostering in-
creasingly effective social participation in public policies, the protection of 
the natural environment and the articulation of different urban agents.
The impact of the COVID-19 pandemic strikingly show the socio-spatial 
inequalities that make up the country. While global guidelines encourage 
hand hygiene and social isolation as measures to combat the pandemic, in 
the city of São Paulo alone almost 25,000 people live on the streets (IBGE, 
2019), without access to clean water and decent housing. In this context, 
while social protection actions and policies need to be urgently imple-
mented , in a cross-cutting way and with cooperation between public 
institutions and civil society, it is essential to understand the importance 
of long-term actions that prioritize access to cities as an environment for 
a healthy and equitable life for all and all the beings that compose it - not 
only to us humans.
At this moment, in several Brazilian cities urban survival tactics appear, 
such as,  the implementation of sinks in public spaces (an initiative made 
by, for example, the collective TransLAB.URB, in Porto Alegre, and in pro-
cess by the Laboratory of the City, in Belém), which in addition to mitiga-
ting urgent issues related to the pandemic, draws attention to a broader 
Brazilian issue: the lack of access to basic sanitation.
The search for the life of a city during and post-pandemic in which an ur-
ban reality built collaboratively is possible can only be carried out through 
collaboration and stimulating the understanding of the role of each stake-
holder who inhabits and builds spaces of culture, sociability and respect 
for the environment they inhabit.
Rethinking places based on the collective strength is the fundamental 
motto. We seek to reflect and understand in a cyclical way the concepts, 
with exchanges and with the collective force to bring forth the potential to 
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save lives, to breathe, to understand that the actions of anyone reflect on 
others (positively or negatively).
It is important now, more than ever, that in several cities in Brazil we think 
about how to transform the initiatives that were born during the pande-
mic -  that prioritize a more just and collaborative city, and a more harmo-
nious life with the environment -  into public policies that consolidate in 
advances that can be replicated in space and time.

#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO

The Brazilian Network of Collaborative Urbanism emerged from the sha-
red dream of groups that operate throughout the country for fairer, heal-
thier and more lively cities. It is an idea that is constantly under construc-
tion and that relies  on the participation of evermore people to strengthen 
it, multiplying the diversity of actors of society in the processes of unders-
tanding, making and managing our cities.
Enhancing and catalyzing local collaborative urban planning initiatives 
throughout Brazil is also a mission of the Network. Joining forces to ple-
ad for a more favorable environment for collaboration in urban projects 
through a national representation. With the mutual learning and articu-
lation between the groups, we will be able to guide the public authorities 
and raise issues related to participation in the processes and to innovating 
in urban politics, working together for the Right to the City and for socio-s-
patial justice.

Para saber mais sobre a Rede e parceiros, acesse nosso site: 
www.redebrurbanismocolaborativo.org

Speaking from the viewpoint of a city like São Paulo, it is essential to un-
derstand the possibilities of cooperation and decentralization of urban ma-
nagement, since autonomy in decision-making is important. Additionally,  a 
city of 19 million inhabitants must organize itself, therefore, through its nei-
ghborhoods. Moreover, it is important to understand the different contexts 
within the city - realities so different and diverse in their strengths and chal-
lenges. In this case, the decentralization of management would make it pos-
sible to build the city based on each place’s specificities . We cannot deny the 
legitimacy of civil society appropriation of public spaces in the city, taking care 
of common goods, and thus actively participating in urban management.

However, how to steer  the distribution of the public budget in order to end  
inequalities, allowing less privileged territories to have access to resources? 
What are the criteria for prioritizing investments, considering peripheral and 

socially vulnerable areas? How to redistribute wealth? How to make more 
effective investments, using citizen autonomy to solve problems on a local 
scale?

Unfortunately, those questions seem very distant in the political context in 
which we live, where  active citizenship is punished and urban and civil rights 
are daily violated  - where the mayor rides a tractor over a community garden, 
orders the police to evict housing occupations and kills young people from 
the periphery who participate in marginalized temporary occupations of the 
public space ... It is urgent to create mechanisms of social control that can mo-
bilize public opinion in favor of such manifestations, including awareness of 
citizens’ rights, and that can thus also monitor the  public authorities’ actions 
- in order to recognize, encourage and support citizens who want to make a 
better city, also ensuring that there is visibility, that actions are registered, and 
their impacts measured and publicized.

Ultimately, the democratic construction of public space refers to a question of 
time but also a question of availability to be with the other, reverting the logic 
of polarization to a logic of collective construction of the society in which we 
want to live. In Brazil, because we are a relatively young democracy, and due to 
all the historical process of colonization and segregation of bodies, which ge-
nerates an asymmetry and relations of domination and exploitation, it is diffi-
cult for people to place themselves as equals, in the same space for discussion 
and collective creation. This is precisely what takes time: a cultural change, 
which makes people available and open to this construction in which there is 

BASTIÃO
#MACROMICRO3
resident of Brasilândia, a neighborhood of São Paulo, and a participant of the 
event

Today what we are witnessing is an advance in the quality of dignity of the 
residents of Jardim Damasceno (Brasilândia, SP), and perhaps they have no 
idea that it is happening. But when we start to reoccupy these spaces, peo-
ple start to see, to believe. The public authority is a portrait of its basis. The 
day we become aware of the rights we have, they will have to do what we 
need. We are a society, so we are partners. Let’s join forces, because there are 
things that we need to share with people. At every brick, we are rebuilding 
it. It takes a long time for this reconstruction; we need education and health 
linked to this process. The relationships between people in the city are the 
real educators. We are still dreaming. The system through the a excluding 
technology, monitors us and do not let us participate. People are disconnec-
ted from each other; how can we articulate ourselves? One plus one is more 
than two when it comes to the social capital we produce.
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ALISON RONSANI
#CONEXOESURBANAS

Shared management goes beyond the stakeholders involved, 
the public, the private and the community, but it is in the 
intention of whoever is there. To create together our 
perspective on the use of a shared space. Urbanism that 
breathes and moves as one. The space is the same. We are a 
possibility to use it.

We think that no other space will give the potential to create community 
management other than the space itself. A management that locates itself 
beyond the territories managed does not make any sense. Shared manage-
ment is a method of building knowledge about a territory, about its public 
utility, and meetings should be based on creation.

DIALOGUE

What are the instruments that regulate collective construction? 
What are the protocols of to legitimize the local population’s voice 
towards  public authorities? 

To make the process of city building accessible to the population is necessary 
the translation of the technical and bureaucratic language spoken by public 
authorities to a common language, the creation of tools that promote access 
to information and transparency, and the valorization of local knowledge and 
will, based on a bottom up approach. It is  necessary to create instruments 
that allow and stimulate the dialogue, equalizing decision power of  public 
servants to knowledge and empirical experiences of population. Moreover, in 
the case of decision making instances in which there is not such an openness, 
pressure and advocacy mechanisms needed to be appropriated by the causes 
and citizens.

LUISA PEIXOTO
#MACROMICRO3

WRI is an NGO that works directly with governments, aiming to bring inno-
vative solutions to produce sustainable cities. We have been developing a 
tactical urbanism area inside WRI. The population wants to be part of the 
production of the space they inhabit, it is a new strategy, which faces many 
obstacles, and the government that does not perceive it as a strategy - that 
we can translate the interventions to the government and work between 
micro and macro. We have experience with road safety, complete roads and 
streets design through tactical urbanism. We have been supporting some 
cities in Brazil to implement those projects. We want to get closer to public 
spaces. There is a lot of bureaucracy and there is no institutionalized direct 
communication channel, everything is hard to get tied up.

As an example, the sanitation question, which is a main question in the 
Brazilian peripheries. To what extent tactical urbanism can support what can 
be done by the municipality? Sometimes, the temporary intervention can 
produce inputs to understand that space, its needs, potentials and existing 
infrastructures. Once that is done, the community can direct investments 
to where they should go to, but today there is still a lack of dialogue and 
openness from the public sector, a listening protocol  and a field for direct 
communication.
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WHAT IS 
ADVOCACY?
It is a process organized and plan-
ned to inform and influence deci-
sion-makers, through raising aware-
ness and eengaging different social 
stakeholders. It aims at promoting 
change (or maintenantce) of a wide 

interest public policy, based on con-
crete evidence. Through advocacy, 
social organizations sensitize the 
public opinion on important causes 
to be defended, engaging relevant 
stakeholders on the discussion and 
exerting pressure on decision make-
rs  as to defend a given policy. The 
pressure can happen through chan-

>COLETIVO MASSAPÊ - RECIFE
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO

A city of struggles, the capital of 
Pernambuco was the place whe-
re communities of social interest 
resisted by staying in their living 
spaces, and directly influenced – in 
a pioneering way - the institution 
of Special Areas of Social Interest 
(ZEIS by its Portuguese acronym), 
back in the early 1980s. Until today, 
ZEIS reinforce  the importance of 
autonomy and social empower-
ment for decision making and the 
collective construction of places. 
In more recent times, the Ocupe 
Estelita movement arose, in an 
attempt to prevent the construction 
of a project with several towers on 
an important waterfront in the city, 
which makes up a historic cultural 

landscape. Although unsuccessful 
in fulfilling its core goal, the move-
ment strengthened the desire to 
change the city based on the mi-
croscale, in urban interventions and 
activations that value local culture, 
the collective construction of places 
and the promotion of socio-spatial 
justice. Today, the city of Recife and  
its metropolitan region houses seve-
ral movements and social organiza-
tions, connected through  networks 
by the Articulação Recife de Luta, 
which, through articulation and 
community building, develop local 
actions and guide the Government 
in the development of projects that 
answer to the local contexts.

“EVEN THOUGH THERE IS OPENNESS, WE DO 
NOT KNOW IF IT IS REALLY A DIALOGUE, IF 
WE ARE BEING HEARD”
Mauro Neri
#CONEXOESURBANAS
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nels such as the District Attorney 
Office, the Public Defender’s  Office 
and the mainstream media but also 
using petitions
Advocacy campaigns not necessa-
rily have be placed within the poli-
tical system’s institutions, but can 
also be a communication campaign 
to make a company to change its 

policy, or a debate on the subject… 
It is about advocating for a cause, 
using diverse tools, and in the case 
of the Institute The City Needs You, 
to “buildfairer, more innovative, de-
mocratic, safer, healthier and more 
vibrant cities ”.
Font: Advocacy Hub

JOSÉ VIEIRA
#CONEXOESURBANAS

There is dialogue, but actually is not about dialogue, but imposition: to 
adopt a square, to transfer the management making responsible for that 
place natural or legal persons. We propose that the common good keeps 
looking like a public good, and that the society’s role is to make possible the 
shared management of this asset, which implies certain responsibilities.
We decided to follow a strategy, according to legislation, in which we 
proposed the registration of the users’ committee - an autonomous body, 
independent and non-institutionalized, that forms itself, enrolls and has 
consultation power – which is , to me,  the great conundrum of shared 
management and participatory management. Because the participation 
instances are not deliberative, only consultative. We face this conflict be-
cause users are those who knows about the maintenance, uses and renewal 
needs of a place - and these people are the last to be heard. It is not taken 
into account the public interest, but economics.
An important aspect is that we have a constitutional bedrock when it co-
mes to participation in public management. The Constitution stimulates 
the participation as an support to public  management. It does not only 
provide  the private sector economically explores public services, but also 
autonomous mechanisms that do not depend on a juridically constituted 
social organization -  such as the possibility of creating laws, the consul-
tations through referendum, or denouncements of bad use of common 
goods, function desviation, as well as participation mechanisms throughout 
civil society organization through non-profit legal figures. 
Participation has many forms. We can recall  the process of participatory 
budget, in the end of the 70s, the social housing construction through 
collective work, but our focus is the use of a common good. To what extent 
society can go beyond  the role of simply giving opinions, but also delibera-
te decisions? My provocation in that discussion is to inquire what is society’s 
real need in organizing itself as a legal  person to take part in shared mana-
gement? 
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MANAGEMENT

How is the public spaces management and interventions carried 
out? Who organizes, choses, produces, approves and maintains the 
projects? How this process can become more inclusive and 
dynamic?

It is necessary to find ways to make management independent from political 
cycles (of public managers and parties’ uncertainties), formalizing opportu-
nities of autonomy and continuity through the promotion of  a use culture. 
The question   pervades the lessons learnt from self-management, creating 
new formats and tools and implementing a shared management of common 
goods and public spaces. In this scenario, is important to review the responsi-
bility of each stakeholder in this new system.

ALINE CARDOSO
#MACROMICRO3

As Economic Development Secretary, I am the one who implements de-
velopment policies in the city, in different  neighborhoods, always seeking 
their vocations and specificities. As one of the vocations of this territory is 
nature,  (Jardim Damasceno, Brasilandia, a neighborhood close to  of the 
Cantareira Park) I am responsible for the installation of the ecotourism hub.

We are in a process of collective construction of a proposal – through 
meetings with the Municipality, the State and civil society - that in 5 ye-
ars can revolutionize the perspective the city has about  this territory and 
the relationship of its inhabitants with their own reality. This brings us the 
responsibility of being one of the many people involved that can help to 
accelerate and strengthen the process. The community does not make the 
installation, but the operation and management of the spaces - I cannot 
send a team to take care of the garden, for example, but the community 
can organize themselves for that.

But this is only possible if we join micro and macro - and I, in a certain way, 
carry that responsibility, because as city councilor, I have a perspective and 
specific commitments with the region, a bond with this territory, and as Se-
cretary, I have a perspective of the city and the role of this place in the city.
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MARIANA BELMONT
#CONEXOESURBANAS

People have no place for leisure in the periphery of the city. Four parks were 
created, of the size of four Ibirapuera’s park: three are close to Billings Re-
servoir, and one to Guarapiranga Reservoir, water springs areas that supply 
the city. However, there was no election for the Management Council, and 
the outer road ring management, Rodoanel, stopped paying environmental 
compensations. The public-community management of those places was 
designed through an operation plan from the public university USP (Univer-
sity of São Paulo), which was not delivered. There are areas in the city that 
are privileged, have money for their demands, while other spaces are closed 
and could be useful for the local population and for the city as a whole - 
unprotected parks, for example.

NOEMIA MENDONÇA
#MACROMICRO3
resident of Brasilândia, a neighborhood of São Paulo, and coordinator of the 
Cultural Space Jardim Damasceno

We came from a process of building this relationship. There is a conflict on 
the public sector making together with civil society, that is still a new thing, 
that scares. The exchange with other groups and people in other places is 
key. The preservation of green areas is still a great conflict, a challenge and 
shows the lack of public sector’s understanding towards this matter - the 
economic capital interests speak louder.

Here in Canivete Park (that is not only a park that belongs 
to Damasceno area, Brasilandia neighbourhood, but to the 
whole city), we have been trying to build this shared 
management. We have been working with UBS (acronym in 
Portuguese for primary health care centers) and public 
schools, in the perspective that each brings their 
potentialities and we occupy a space that is ours, is 
everyone’s.

I am also from the Environment Regional Council, and we have been ai-
ming to reach a understanding and importance of affective relationships: 
in the streets, in the park, in the neighborhood. At the time of the nei-
ghborhood’s beginning of occupation, the street was the place for party, 
meeting, social organization. At a given  moment, that understanding got 
lost.
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PARLIAMENTARY 
AMENDMENTS
made to the State Budget, or the 
project of the Annual Budget Law 
(LOA) - delivered by the Executive to 
Legislative Assembly annually - are 

proposed so that state parliament 
members can decide directly where 
a part of the public money will be 
invested. Each member of parlia-
ment receives a determined resour-
ces’ quantity to allocate in the pro-
jects they chose. In São Paulo state, 

>TRANSLAB.URB - PORTO ALEGRE
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO 

From the remnants of the pione-
er city in the implementation of a 
Participatory Budget in the 1980s 
- an experience that fueled the 
effervescence of “Another World is 
Possible” in the World Social Fo-
rums in the first years of the new 
millennium - the contemporary 
prospect of activism for the city as a 
common good has reinvented itself 
in the phenomenon of collaboration 
and co-creation; this time with little 
relation to the public administration 
due to a wave of more than 10 years 
of neoliberal governments  ahead 
of the state capital. In this context, 
there is a (re) discovery of tactical 

elements and urban rebellion in 
the form of urban social innovation, 
(re) bringing technical knowledge 
closer to the professional practices 
and the academia, with the empi-
rical wisdom of civil society, now 
represented not only by formal 
entities, but also by self-organized 
activists in the form of collectives. 
It is in this environment that the 
vocation of the city as a connecting 
corridor between the capitals of the 
Southern Cone reappears, resuming 
exchanges that support and foster 
methodologies and practices that 
understand the city as a great ephe-
meral urban laboratory.

“AMENDMENT IS FOR PUNCTUAL 
IMPROVEMENTS OR SPECIFIC ACTIONS. 
MAKING THE PARK IS NOT A PROCESS OF 
AMENDMENT, IS A BUDGETING PROCESS.”
Aline Cardoso
#MACROMICRO3
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according to the Federal Constitu-
tion, this value corresponds to 0.3 
per cent of the net current revenue 
for a given year. This amount is then 
shared equally to all 94 members of 
parliament. 
Some formats can be explored 

aiming towards a transparent dis-
tribution of the resource, like the 
proposed Civic Call, an open call for 
projects presented by civil society 
with public resources.

AUGUSTO ANEAS
#MACROMICRO3

I come from these urban fights for green areas where the essence 
is the dispute for areas that most of the times are private, have an 
owner. It is a dispute for land, against building companies and the 
financial system that acts in the city - and whose power we know 
wells. Yes, there is the right to private property, but there is also the 
rights of the propert social, artistic, cultural, collective functions - 
and that is what is at stake.

Which  interest prevails? The individual or the collective? For both 
interests, we have laws and narratives that legitimate the,. Going 
further, the matter is the land’s value, the real estate bubble, the 
lack of criteria for the value of the land. How much does it cost a 
green area? How to measure that value - it has value for whom? 
The logic is always the same: the owners want it to cost a lot and 
the public interest wants it to cost the least to make it viable.

The strong desire of the movements I participate in is to think of 
organizational forms in which we have more autonomy from the 
State and the market, doing it by ourselves, without waiting for the 
macro (State) to change things. I realize that everyday more, the 
micro work that we do is much more positive, affirmative, creati-
ve. While in macro, we are always operating in reactiveness, in the 
transformation of something that exists. Both scales are important 
and complementary, both need to exist. I come from anarchist  
groups which are against any relationship or dialogue with the Sta-
te, and you see that things do not happen that way, but inversely, 
we cannot not believe only in the State action. It seems to me that 
these gaps that connect micro and macro are the place we need to 
act upon.
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JAILSON LARA
#MACROMICRO3

To talk about green areas in São Paulo is not possible without 
talking about the South periphery of the city, where two Areas of 
Environmental Protection (APA) are concentrated - only that repre-
sents ¼th of the city’s territory. We have the stereotype of thinking 
of São Paulo as a forest of concrete and stones, but we have a 
territory still very green, even though there are many challenges. 
The APA is a water spring region, area that produces the water the 
city consumes; this brings both s potentialities and the neglect 
from precarious assistance from public authorities A territory like 
this one, which could offer a series of technologies and methodolo-
gies for the city and the public sector to scale up, but neglected by 
public authorities – so that’s when the population organizes them-
selves to make it happen. That is why we have so many cultural 
collectives.
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PARTICIPATION

How public sector can connect to society, and how the society 
participates on the decision-making connected to their interests?

In order to the population influence the decision-making process, it is neces-
sary the revision of its instances, models and formats for citizen participation, 
making a transition from a consultative to a deliberative model, which su-
pports autonomy and engagement. Besides the opening of new spaces, it 
is fundamental to rethink the occupation of existing instances, the inclusion 
of diverse territories and places of speech, and the construction of a com-
mon project, instead of the conflict among private interests. It is necessary 
to review the power and centrality (or marginality) of different stakeholders, 
legitimizing their action and presence in institutionalized spaces.

CHARLEY DOP - PAKHUIS DE ZWIJGER
#MACROMICRO2

The organization I work for, Pakhuis de Zwijger, organizes public events 
about cities, discussing themes such as the impact of technology on cities, 
sustainability, local democracy, collective health - various aspects of urban 
life in general. The organization has existed for over 10 years, with the aim 
of bringing various urban stakeholders  together, to talk, find and think 
about constructive ideas for the future through a bottom-up approach. 
The meetings engage 6 main groups of actors: government, big compa-
nies, local entrepreneurs & startups, knowledge institutions, active citizens 
and social organizations. The Fazendo Junto - Doing it Together exhibition 
(launched with the 2017 Festival) shows some of the bottom up initiatives in 
the city of Amsterdam. Solutions are often created by people who decide to 
get their hands dirty and solve the problems of their cities themselves, thus 
becoming city-makers, active citizens. From the moment that this network 
of active citizens is created and strengthened, change becomes possible - 
whether it happens within the government, in a company’s social responsi-
bility sector, in a school, in its building. Anyone can be a city maker.

Pakhuis’ own headquarters is an example of co-production of public spaces. 
The building started to be demolished because the municipality had plans 
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to make a viaduct in place of the building. The people who took care at the 
time squatted the building said that something should be done there. The 
current directors were involved, who already operated in the cultural sector, 
and saw the potential of the place. After a long process, of approximately 
ten years, involving the government, companies, developers, civil society, 
the building remained, and the bridge was built as a tunnel that crosses the 
building. The agreement with the municipality was that a cultural and cre-
ative place would be created there, where people could learn and enjoy. As 
the architecture is very wide, there is enough space for a mixed use: there 
is a restaurant, a bar, and the various spaces are rented during the day to 
business partners, who help to finance the existence of the project. During 
the night, people can freely participate in events and meetings to discuss 
city issues. ”

GEORGIA HADDAD
#CONEXOESURBANAS

Which experiences do we have today of shared manage-
ment? Is it possible to have spaces of shared management 
between the public and the state within Brazilian state 
system? Even in previous administrations, we did not have 
progress in that direction. Nowadays, what is usually done 
is a use assignment. One of my responsibilities as State re-
presentative is transferred to a group of citizens. But there 
is no sharing of management in that sense. What does it 
actually mean shared management? What do we unders-
tand as public space? What is a common space?

The common is not something you start to have. Is it possible to 
regulate and normalize spaces without being its owner. We mess 
up the idea of property with management and governance. We oc-
cupy. We leave. And what happens afterwards? How much does it 
change our relationship with the State? Can we modify  the norms 
that regulate public spaces?

We will only leave from the situation we are in by making an exer-
cise of civic and political imagination, reviewing the mental models 
which exist and clearly did not succeed.
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We aim to establish through our practices new ways of using the spaces, more 
democratically and more creatively. It is exactly through the use and daily 
occupation of the spaces (together with its constant observation and analysis) 
that rules emerge, and not with a static management model. Maybe we need 
other mediation and regulation tools for public spaces, which act in a localized 
and collaborative way: a de-colonial urbanism.

>LAB DA CIDADE - BELÉM DO PARÁ
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO 

Belém is a city of relative superla-
tives that stand out in terms of the 
quality of urban life. Compared to 
other capitals, it is the least forested 
in Brazil, the one with the highest 
proportion of inhabitants in sub-
normal agglomerates, occupying 
the last rank in sewage treatment 
and first in the worst sidewalks 
ranking. But Belém is also known 
for its culture, it is one of the forty-
-five UNESCO creative cities in Latin 
America. In the vacuum of public 
policies, its people use their crea-
tivity in an organic, unpretentious 
and apparently disjointed way in a 

revolutionary movement to combat 
the irregular disposal of solid waste. 
Today, the most common scene in 
the city is the urban gardens made 
in “pots” of colored tires, the effect 
is immediate and, no wonder, has 
multiplied throughout the city. This 
example of articulation between 
collaboration and art arose from a 
correct diagnosis and from collecti-
ve tactical actions of those who live 
the problem to achieve an effective 
strategy. A breath of hope and also 
a clue about how our managers 
should think about public policies.
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CRITERIA

What are the tools and rules that increase civil society participation 
in public spaces?

It is fundamental to rethink the rules which beacon the selection of spaces 
and initiatives to be supported and fostered by public investment, considering 
a fairer resources distribution in the territories. Those criteria could be guided, 
for example, by the measurement of social and environmental function of the 
spaces in the city managed by the local communities, or by the level of per-
manence and resilience of the organizations, or even by their role in ensuring 
socio-spatial justice. Through participatory and collaborative processes, we 
can redefine the parameters used for the construction of a common vision of 
a city’s political project.
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>INSTITUTO COURB
#REDEBRURBANISMOCOLABORATIVO 

Although social participation is a 
right, in Brazilian cities we obser-
ve unequal ways for citizens and 
organizations to contribute to the 
elaboration of urban policies. In the 
State of Santa Catarina, in a collabo-
rative process carried out with the 
local stakeholders that resulted in 
the Manual Cities 2030, we observed 
that the existence of a master plan 
in cities, a reality for about 75% of 
the state’s municipalities, does not 
guarantee its effectiveness or even 
the capacity of public authorities to 
deal with the challenges for its im-

plementation. Based on collective 
creation with associations of muni-
cipalities, civil society organizations, 
managers and planners, we deve-
loped strategies and actions to pro-
mote effective participation by civil 
society. The guidelines are based 
on the consolidation of a technical 
team trained to conduct participa-
tory processes and actions to ensure 
social mobilization for a continuous 
participatory process, thus enabling 
the population to monitor actions 
focused on the ideal of a collectively 
built future city.

#FESTIVAL_ODS
It is fundamental that there is easenes in accessing information and trans-
parency (process and systems de-bureaucratization), and an integration 
with the performance in the territory, understanding that it is at that level 
that intersectionality, data and urban life aspects are crossed, implemen-
ting locally the SDGs, specifically Goal 11 on sustainable cities and commu-
nities. The challenges do not end there: it is also necessary to make the 
State and bureaucracy timings compatible with the everyday needs of the 
population, besides monitoring in a closer perspective the process, develo-
ping researches and measuring the impact of the programs adopted.

After all,  how can we build sustainable cities and communities through 
partnerships and collaboration? Through the presentation of the Sustai-
nable and Community Local Development Model that is being developed 
by the Institute The City Needs You, from public spaces and equipment as 
an arena for community capacity building and democracy in action. We 
formulated a matrix crossing macro programs that give support to micro 
urbanisms (collaborative mapping, financial support, legal mechanisms 
that allow the activities, social equipment that facilitate  active citizenship, 
technical and human resources to foster activities, and communication pla-
tforms online and offline), amongst already existent public policies, goals, 
indicators and monitoring methodologies to measure effectiveness of the 
results accomplished. We believe it is necessary to relate flexible infrastruc-
tures and collective action modes and decentralized territorial develop-
ment. To connect micro and macro urbanisms through an urban pedagogy 
for active citizenship, local and innovative solutions’ prototyping and the 
development of co-governance models for the creation of sustainable, resi-
lient, democratic and inclusive cities. 

We believe that the action assumptions of the initiatives should be: as-
sociativism and cooperativism support, green and community solutions 
implementation at the neighborhood or community space; income gene-
ration through creative and sustainable solutions; relationship of mutual 
support between public spaces and cooperative or local associations; and 
networked action in many public spaces of a neighborhood, each with its 
vocation, working in a cooperative system.
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SOME PARTICIPATION INSTRUMENTS IN 
SÃO PAULO
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COOPERATION 
POSSIBILITIES

Which city do we want to build? And how do we want to do it?

Cities are made of people, just like public authorities - people who hold posi-
tions of political power. Possibly, in order to exercise the shared management, 
we need people who are open and understand the importance of these prac-
tices. It seems to us that we have two strategies, which must be implemented  
simultaneously: working incisively in advocacy, sensitizing and raising awa-
reness amongst the population and public authorities on the importance of 
these ways of practicing direct democracy, or occupying political spaces from 
within, hacking and opening up possibilities that diverse agendas (normally 
marginalized, peripheral or invisible) can have a voice and representativeness.

MARCELLA ARRUDA, MAURICIO CAVALLARI, MERCEDES 
BARUSSO, VANESSA REGO E VERONICA GABRIEL

#WORKSHOPGESTAOCOMPARTILHADA

Stemming from various conversations and reflections, we synthesized the 
idea of a mechanism for citizen participation and shared management at 
a meeting promoted in partnership with ITDP (Institute for Transportation 
and Development Policy), which consists of a Citizen Innovation Platform 
that will bring together representatives of several Municipal Secretaries with 
the support from public servants who will be hired to compose a committee 
(jury) responsible for defining the projects of citizen innovation and local 
implementation of the SDGs to be promoted throughout the city and con-
nected to a private initiative fund:

In the case of São Paulo, we propose to map vulnerable territories that have 
raised their demands of problems and solutions through the efforts of the 
local population (for example: planting a vegetable garden in a school, re-
novating community equipment, installing a playground in a public square, 
creating an educational program in a park , implementing an ecological 
sewage system treatment in a local stream ...). Then, initiatives would be 
selected in accordance to certain eligibility and prioritization criteria (exam-

SPACE

Street

Cultural Occupation

Under viaducts

Parks

Squares

Neighbourhood / 
Urban Intervention

Urban Gardening

PUBLIC POLICY/ LAW

>Ruas Abertas
>Parklets

>Edital de Apoio a Espaços 
Independentes
>Ponto de Cultura

>Edital de concessão de uso

>Conselho Gestor

>Adote uma praça
>Lei de Gestão Participativa de 
Praças (ainda não regulamentada)

>Plano de Bairro Participativo
>CADES - Conselho Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
>TICP - Território de Interesse da 
Cultura e da Paisagem
>Termos de Cooperação
>PIU - Projetos de Intervenção 
Urbana
>Centro Aberto

>Ligue os Pontos
>Programa Escola Estufa
>POT - Programa Operação Trabalho     
Hortas e Viveiros Urbanos

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/acervo-urbano/guia-de-boas-praticas/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/parklets/
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/4093/
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/4093/
http://www.cultura.sp.gov.br/tag/pontos-de-cultura/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/noticias/index.php?p=217335
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2013/1591/15910/lei-ordinaria-n-15910-2013-dispoe-sobre-a-criacao-e-organizacao-de-conselhos-gestores-dos-parques-municipais
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=250495
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2015/1621/16212/lei-ordinaria-n-16212-2015-dispoe-sobre-a-gestao-participativa-das-pracas-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2015/1621/16212/lei-ordinaria-n-16212-2015-dispoe-sobre-a-gestao-participativa-das-pracas-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/planos-de-bairro/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-preservar-o-patrimonio-e-valorizar-as-iniciativas-culturais/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-preservar-o-patrimonio-e-valorizar-as-iniciativas-culturais/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/termo_de_cooperacao/index.php?p=30522
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/piu/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/piu/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/
https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/abastecimento/noticias/?p=282598
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=610
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=610
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ple: the population must be organized in a neighborhood association made 
up of representatives from different sectors in a balanced way). The citizen 
innovation platform would support local initiatives through a municipal 
private initiative fund, encouraging citizen autonomy in solving problems 
and implementing urban improvement projects. The Citizen Innovation 
Platform would be responsible for creating mechanisms for transparency 
and, together with universities and academies, measuring the impacts of 
socio-environmental actions. We believe that nowadays one of the biggest 
challenges is the promotion of the self-organization of the local population, 
composed of a diversity of actors (civil servants, residents, users of public 
space, traders, sub-city hall).

Thus, we seek to bring tools and insights from existing cases and public poli-
cies that can inspire and pave the way for a policy to come, that understands 
the importance of each stakeholder and its complementarity in the design of 
an effective, decentralized, and autonomous system. The academia can colla-
borate with research on economic viability and social function (monitoring the 
actions and their impact); the public power with the selection and approval, 
regulating the relations; the private sphere with the financing and support of 
existing movements; and the local communities with the definition of clear 
demands and possibilities for solutions, and their implementation, supported 
by technical advisors (autonomous professionals).

COLLECTIVE 
CANDIDACIES
An interesting approach to occupy 
institutionalized spaces is Bancada 
Ativista (SP) a multi-party, indepen-
dent and voluntary initiative, which 
aimed to collectively elect activists 
for  São Paulo State Parliament 
through running innovative, diver-
se and pedagogical campaigns. 
Their objective is to oxygenate the 
institutional sphere, promoting the 
principles and practices of acti-
vism as a way to subvert and run 

away from the vices of traditional 
politics. In 2018, they launched a 
collective candidacy for the São 
Paulo State Parliament, bringing 
together 9 activists from different 
agendas, territories and parties into 
a single number in the ballot box 
and won. The Activist Candidacy is 
now organized as a movement and 
as a mandate. While the move-
ment continues in the mission of 
designing innovative strategies for 
eligible activists, having an institu-
tional mandate makes in possible to 
support activists through legislative 
activity connected with the streets.
It is also relevant to mention the 

movement Somos Muitas, from 
Belo Horizonte, which occupies 
politics as an anti-systemic action, 
and is articulated to act from within 
the political system in defense of 
popular struggles that operate in 
its periphery. The first proposal 
was to run for the 2016 municipal 
elections, building guiding princi-
ples for future popular, citizen and 
collective candidacies. It stood out 
for including “guidelines such as the 
collective construction of proposals 
and programs; the expansion of the 
citizen participation in party deci-
sions; open and shared mandates; 
collective decision making; periodic 

assemblies; accountability sessions 
in public squares; candidacies with 
protagonists who are the subject of 
social struggles; bodies that express 
the diversity of gender, race and 
sexual orientation of the different 
territories of the city. During the 
campaigning period, the proposal 
was for another possible policy, a lo-
ving, feminist and anti-racist policy, 
based on the maximum confluence 
between forces from the progres-
sive field, diversity, representative-
ness, transparency, the search for 
the common good and the radicali-
zation of democracy, in the decons-
truction of privileges of all kinds ”.

To imagine and propose such ideas, even if unthinkable in terms of their pos-
sibility of implementation in the current Brazilian context, we have relied on 
references of prototyped programs and policies worldwide, including Amster-
dammers, maak je stad!  - a  call for projects that took place a few years ago 
in the Dutch city of Amsterdam, with support from a fund of the European 
Commission.

CHARLEY DOP - PAKHUIS DE ZWIJGER
#MACROMICRO2

Amsterdam received the European Capital of Innovation Award (ICapital 
Award) in 2016, with its holistic approach towards city making, called ‘the 
Amsterdam Approach’. The Amsterdam Approach was a multilevel articula-
tion and coalition to foster social innovation: projects related to local growth, 
startups, good living and digital social innovation.

The prize (of around 1 million euros) was invested in initiatives that take 
place in the city, through a contest called Amsterdammers, Maak Je Stad! 
(Amsterdammers, Make your city!). After a selection, 35 city improvement 
initiatives gained funding, support, training, consultancy and acceleration.
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Other international references that we have studied are in the book Doing it 
Together - cooperative tools for the city co-governance, written by Laura So-
bral, from The Institute The City Needs You. The book was released in 2019 by 
ZKU Press in Germany and an updated version is in the making and is sche-
duled to be launched by our publishing label A Cidade Press later this year 
in Portuguese (and if we can, also in Spanish!). The preliminary version of the 
publication in English can be downloaded from our website, and the idea is 
that the Portuguese version will also be available there.

Our aim with our publications on the subject is to contribute to the debate 
on shared management in Brazil and abroad. We invite everyone to continue 
exploring with us how MACRO and MICRO urbanism can cooperate, and how 
MACRO and MICRO policies can converge. Let’s find out together how good 
prototyped experiences can inspire and influence public policy. We firmly be-
lieve that cities where there is an intense involvement of their citizens in their 
daily functioning are socially and spatially more just and sustainable cities, 
and that is what drives our research and practice.
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