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Resumo 

 

 

A pesquisa sobre a formação de urbanistas para o trabalho com participação comunitária é relevante, 

pois cada vez mais a Política Urbana do Brasil traz, como um dos requisitos, a participação da 

população. Porém, como ocorre essa formação? Existe, nas Instituições de Ensino Superior em 

Arquitetura e Urbanismo, uma formação que capacite os profissionais do urbanismo para desenvolver 

trabalhos de intervenção urbana com participação comunitária? Se existe a formação, como ela é 

desenvolvida? Quais as técnicas e metodologias utilizadas? O estudo analisa os fundamentos teóricos 

da participação comunitária e os saberes necessários a essa formação. Depois, como o ensino nas 

Instituições de Ensino Superior, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo de Salvador, contribuem para o 

trabalho com comunidades. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a temática, levantamento 

de documentos e planos de curso, entrevistas sobre a importância de discutir o tema da participação e 

de propor atividades práticas para lidar com as comunidades. Analisaram-se as experiências 

desenvolvidas com participação comunitária, as percepções que docentes e discentes tiveram com 

esse tipo de atividade e os desafios que enfrentaram. Embora a pesquisa investigue a formação de 

urbanistas, na área de Arquitetura e Urbanismo, espera-se que o conhecimento produzido possa ser 

uma contribuição a outros profissionais que trabalham como a participação comunitária, já que as 

metodologias de participação e a análise da prática de ensino e aprendizagem indicam que existe um 

caminho em construção. 
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Abstract 

 

 

The research about the training of planners to the work with participation in communities is relevant 

because more and more urban policy in Brazil brings, as a requirement, the participation of the 

population. However, how does this formation happen? Is there a formation that capacitates urbanism 

professionals to develop work of urban intervention with community participation? If there is a formation, 

how does it develop? The study of the formation of planners for community participation analyzes the 

theoretical foundations of participation and community participation and knowledge needed for this 

formation and then as teaching in Institution of higher education courses in architecture and urbanism of 

Salvador contributes for this work with community. Was made one literature review about the topic, 

survey documents, course plans and interviews with teachers and students about the importance of 

discussing the issue of participation and propose practice activities to dealing with the communities. 

They analyze whether experiences developed in working with community participation and the 

perceptions that teachers and students had with this type of activity and the challenges to develop work 

with community participation and to train professionals for community participation. Although research 

explores the formation of planners in the architecture and urbanism's area, it is expected that the 

knowledge produced can be a contribution to others professionals that work as citzen participation, 

because the indicates that there is a path under construction. 

 

Keywords: Formation; Community participation; urbanism. 
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1 Introdução 

 

A pesquisa sobre a formação do urbanista para a participação comunitária nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) de Arquitetura e Urbanismo em Salvador é uma análise teórica e prática do processo de 

ensino e aprendizagem. Sua relevância está vinculada à necessidade de ampliar e contribuir para 

consolidar a discussão em torno das especificidades do processo de ensino-aprendizagem no atual 

cenário brasileiro, partindo do pressuposto que o arcabouço jurídico consagrado a partir de 1988, tende 

a legitimar e institucionalizar mecanismos de para uma política urbana democrática.  

 

Este trabalho identifica e discute a importância dos componentes e práticas pedagógicas inseridos no 

processo de formação do profissional para atuar na área de urbanismo, focalizando especificamente 

aqueles componentes disciplinares e metodologias que preparam o formando para dialogar com as 

comunidades e em conformidade com os interesses das pessoas nas discussões do espaço urbano, de 

modo a ampliar os processos de participação na produção de cidades.  

 

No cenário atual, as disposições federais relacionadas com os diversos setores que compõem a 

política urbana determinam, em algum nível, a participação popular, dos usuários e/ou da sociedade. 

Deriva disto, a necessidade de entender a forma como ocorre a interação entre esses sujeitos.  

 

Entende-se que os processos de intervenção urbana envolvem diversas especialidades e grupos 

multidisciplinares de profissionais de várias áreas. Contudo, para delimitar o campo de investigação 

desta pesquisa, serão analisadas apenas as IES em Salvador que assumem ou explicitam a formação 

no campo do urbanismo1.  

 

O estudo analisa como estas IES têm contribuído para a capacitação de profissionais urbanistas que 

possam atuar nos processos de participação comunitária. Assim, espera identificar o que as IES 

ensinam sobre participação comunitária? Como são transmitidos esses assuntos? Como docentes e 

discentes compreendem a temática da participação comunitária, uma vez que a formação profissional 

determina um posicionamento do indivíduo frente à dinâmica da sociedade. 

 

                                                           
1 A área do Urbanismo vem ganhando autonomia no estudo do espaço urbano. Além disso, a Política Urbana do Brasil 
objetiva o desenvolvimento das funções sociais da cidade, o que implica o papel do cidadão na Política Urbana do 
Município, por isso a escolha em pesquisar a formação do urbanista para a participação comunitária, já que este profissional 
estuda e intervém no espaço urbano e na vida urbana, ou seja, na vida das pessoas. 
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Rezende (1982) ao considerar o modo como ocorre a produção do espaço urbano, ao longo do tempo, 

indica a influência da ideologia2 de organizações sociais, com diferentes sistemas de valores sociais e 

econômicos, que produzem o espaço sempre de modo a manter a ordem do sistema dominante e 

afirma que: “No aparente desconhecimento da realidade, torna-se possível detectar um fator ideológico 

necessário à manutenção do próprio sistema, que não se permitirá produzir planos que se voltassem 

contra ele, induzindo a sua desagregação” (REZENDE, 1982, p.22). Portanto, a forma como se pensa, 

projeta o espaço urbano é marcada pela ideologia de uma classe dominante que não permitirá a 

projeção e/ou criação de uma realidade material contrária aos seus interesses.  

 

Além disso, Rezende (1982) analisa o planejamento urbano brasileiro, efetuado na política pública, a 

partir da definição de sistema urbano, que compreende a articulação entre elementos do sistema 

econômico (produção, consumo e intercâmbio) que é fator determinante e dominante na produção do 

espaço. Rezende esclarece que:  

 

Qualquer sociedade, segundo Marx, é estruturada em níveis ou instâncias, articuladas 
segundo uma infraestrutura ou base econômica e uma superestrutura dividida nos níveis 
jurídico-político (o direito e o Estado) e o ideológico (as diferentes ideologias). Assim, a 
produção da ideologia se dá no nível da superestrutura. A base econômica determina e 
influencia os níveis da superestrutura, mas ao mesmo tempo há uma ação de retorno da 
superestrutura sobre a base (REZENDE, 1982, p.24). 

 

Portanto, existe a estrutura, base ou o alicerce econômico, que irá influenciar a superestrutura, e esta, 

em resposta aos interesses do sistema econômico, produz ideologias. As instituições de ensino que 

‘formam’ planejadores, gestores, urbanistas compõem a superestrutura, logo com influência do sistema 

econômico de produção do espaço. 

 

A história mostra que as gerações de urbanista que se sucederam embora pregassem novos 

paradigmas, suas ideias não interviram para a mudança social. De modo que Rezende (1982, p.22) 

questiona o modelo de formação, ela pergunta: “Quem planeja os planejadores?” A autora traz à tona 

uma discussão que é pertinente, em específico, ao estudo em questão. A pergunta quem planeja 

poderia ser substituída pela expressão, quem forma os profissionais do urbano? Como se formam e 

para quem? Rezende (1982) explica que o processo de formação é permeado de uma ideologia 

necessária aos interesses de uma classe dominante.  

                                                           
2 Conceito criado por Destutt de Tracy, francês que 1801 publicou o livro Eléments d’Ideologie. Anos mais tarde, Marx irá 
aperfeiçoar o entendimento do termo ideologia ao considera-lo “conceito crítico que implica ilusão, ou se refere à 
consciência deformada da realidade que se dá através da ideologia dominante: as ideias das classes dominantes são as 
ideologias dominantes da sociedade” (LÖWY, 2008, p.12). A ideologia é uma ideia que se firma, se estabelece, na 
sociedade e que tem um propósito de manter ou conservar uma determinada realidade. (LÖWY, 2008). 
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Gandin (1994) ainda acrescenta que o planejamento era tido como uma forma de dominação, e que 

isso não mudou, pois a depender dos grupos que coordenam o processo, o planejamento poderá 

contribuir para a mudança ou para a permanência da situação social. Pois, quando se refere à 

produção do conhecimento, existe a tendência de considerá-la neutra, mas não é, pois corresponde a 

um objetivo.  

 

A ideologia no campo científico possui a ideia da objetividade, racionalidade e transparência. Tornar a 

realidade objeto de conhecimento, que é dominado pela compreensão, atribui ao detentor do 

conhecimento poder e domínio. Ao produzir o espaço urbano, busca-se compreendê-lo de modo 

objetivo, descrevendo-o como é e como deveria ser. Assim, os técnicos estudam a cidade, 

descrevendo-a como é e como deve ser. São eles que elaboram os diagnósticos da cidade (definem 

quais são os problemas) a fim de solucioná-los, definem a política de planejamento, os planos. Enfim, 

toda ação de intervenção sobre a realidade urbana corresponde a uma ideologia (REZENDE, 1982). 

 

Portanto, a fim de não se deixar ser influenciado por ideologias dominantes, o desenvolvimento da 

criticidade profissional frente à realidade implica “recusar posições dogmáticas, em que se admita como 

proprietário da verdade [...] não sente dono da verdade nem tão pouco objeto acomodado do discurso 

alheio que lhe é autoritariamente feito” (FREIRE, 2002, p. 151). O profissional do espaço urbano há que 

ser reflexivo sobre suas ações. 

 

Freire (2002) traz atenção ao compromisso profissional com a sociedade e sinaliza como princípios 

orientadores a formação para à ação e reflexão, que implica: “[...] reflexão sobre si, sobre seu estar no 

mundo, associado indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo [...] Sua imersão na realidade, da qual 

não pode sair, nem “distanciar-se” para admirá-la e, assim, transformá-la” (p.16). O compromisso 

profissional, que trata Paulo Freire, refere-se ao ato de se autoconhecer e de conhecer a realidade em 

que o sujeito se encontra inserido, porque somente quando se conhece é possível transformar a 

realidade em que se vive. 

 

A pesquisa sobre a formação do Urbanista para a participação comunitária impõe a questão do 

processo formativo do profissional urbanista em relação a sua atuação em um determinado espaço 

urbano e nos processos de planejamento urbano. Traz como desafio ao educador (professor 

universitário) que atua nas IES a capacitação de futuros profissionais para o exercício compartilhado de 

transformar o espaço urbano com a participação popular.  
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O ato de formação é definido pelo dicionário Aurélio como “Ato, efeito ou modo de formar”. E o temo 

formação profissional é definido por Chaves e Gamboa (2003, p.171) como um “processo amplo de 

preparação científica, pedagógica, ética, política e técnica, de quadros profissionais para responder às 

demandas e reivindicações sociais”. O professor enquanto articulador do processo de formação tem a 

função de habilitar, capacitar para atender a uma demanda social. Mas, para alcançar êxito na 

preparação de profissionais urbanistas, tanto o estudo teórico quanto prático se faz necessário. A 

formação profissional de urbanistas para a participação, tem como objetivo desenvolver habilidades e 

competências específicas de intervenção urbana, é um processo que implica a própria atuação do 

profissional que ensina, uma vez que aborda questões do tipo:  

 

 o que ensinar na modalidade da participação comunitária, sabendo-se que participar é um ato 

voluntário;  

 como ensinar habilidades que permitam a atuação profissional do urbanista na comunidades 

sem retirar a autonomia das pessoas;  

 e para que ensinar, considerando o desafio que há para romper com modelos pré-

estabelecidos de intervenção urbana sem participação da comunidade. 

 

Ser um formador implica no estímulo para o estudo, a pesquisa, a investigação de modo crítico frente 

as demandas que a realidade impõe. Envolve a compreensão de ver diferentes respostas para uma 

questão que afeta a um determinado grupo.  

 

Por isso, a formação do urbanista para a participação comunitária é um tema a ser discutido neste 

trabalho. O modo como ocorre ou não a formação desses estudantes de Urbanismo (seja associado ou 

não ao curso de Arquitetura) é uma demanda necessária e de relevância para o atual contexto 

brasileira que solicita profissionais com habilidades para dialogar e inserir a população nas discussões 

da Política Urbana. 

 

A formação de urbanistas para o trabalho de participação comunitária possibilita que profissional e a 

comunidade aprendam e troquem informações. À medida que a comunidade identifica as questões que 

comprometem o seu bem-estar, o profissional, inserido em meio à comunidade, envolve-se com essa 

realidade a fim de conhecê-la e, juntos, passam a buscar soluções para a mudança desejada. Mas 

para isso é necessário que as IES tenham estudos direcionados à formação para a participação. 
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No Brasil, o número de instituições que oferecem o curso de Arquitetura e Urbanismo, conforme dados 

do MEC (2013) correspondem a um total de 310 IES distribuídas da seguinte forma, entre as cinco 

regiões do país: No Norte 21; Centro Oeste 23; Nordeste 38; Sul 75 e Sudeste 153. Mas, será que 

essas contribuem para a formação de profissionais em coerência com as demandas atuais da 

sociedade?   

 

Interessa, nesse trabalho, discutir até que ponto as IES, no contexto da cidade de Salvador, localizada 

na Região Nordeste, capacita o urbanista para trabalhar com processos participativos em 

comunidades. Quais são as técnicas e metodologias que contribuem para o trabalho da participação 

comunitária? Como docentes e discentes dialogam sobre o tema participação comunitária? Estas 

questões e outras guiam a pesquisa.  

 

A escolha pelo tema, Participação Comunitária, tem influência do período de graduação em que a 

pesquisadora teve a oportunidade de desenvolver atividades envolvendo a comunidade em várias 

disciplinas do curso. Estes estudos contribuíram para o trabalho final de graduação, que teve o tema 

ligado a participação. Mas, observou-se que as atividades envolvendo participação eram processos 

complexos, de modo que despertou o interesse em investigar a formação do urbanista para a 

participação comunitária.  

 

Para desenvolver a pesquisa, o estudo delimitou o objeto de investigação na “Cidade de Salvador”, que 

possui 4 (quatro) instituições que oferecem o curso de Arquitetura e Urbanismo: Universidade Salvador 

(UNIFACS); Faculdade Ruy Barbosa de Administração e de Direito (FRBA); Universidade Federal da 

Bahia (UFBA); Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE); E, em caráter distinto das demais, a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que é pioneira no Brasil ao propor a formação de Urbanismo 

dissociada de Arquitetura, totalizando assim cinco IES. 

 

Para considerar as IES, o estudo, em princípio, fará uma análise teórica dos fundamentos conceituais 

sobre a temática da participação. Apresenta os caminhos para o estudo e desenvolvimento prático da 

participação comunitária para então verificar o que as IES trazem de contribuição à formação de 

urbanistas que atuem com participação comunitária. A análise sobre a característica da formação 

urbanística para à participação comunitária é pertinente, pois, estudiosos sobre o assunto apontam a 

fragilidade da formação do urbanista e analisam a responsabilidade do arquiteto urbanista. Por 

exemplo. Maricato (2000, p.186) diz que: 
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É preciso reconhecer que o tratamento ideológico dado ao ensino de arquitetura e do 
urbanismo nas universidades, à prática profissional nos escritórios privados, voltados 
principalmente para o mercado e nos órgãos públicos voltados para uma gestão urbana 
injusta desenvolveu professores, técnicos e profissionais distanciados dos grandes 
problemas sociais urbanos. 

 

Sob essa perspectiva crítica, entende-se que a profissão do urbanista deveria considerar a relação 

entre a teoria e a prática do ponto de vista social, o que implica a aproximação do profissional com o 

cidadão. Além disso, a autora destaca que o arquiteto urbanista tem a função de atender aos 

problemas urbanos e isso implica uma formação que o habilite, entre outras coisas, para a intervenção 

urbana com a participação popular. 

 

A atuação do urbanista ao pensar o espaço e os seus problemas pressupõe uma construção conjunta 

com a comunidade. Carlos Nelson Santos (1988, p.17) destaca a importância de se “encontrar meios 

para fazer com que conhecimento popular e erudito se encontrem e dialoguem”. Portanto, o saber da 

arquitetura e do urbanismo é uma contribuição ao conhecimento popular e, juntos, constituem um ato 

político que pode tanto transformar como manter as estruturas sociais à medida que os profissionais e 

a sociedade trocam conhecimentos. 

 

A consideração da formação do Urbanista será de grande relevância para compreender os processos e 

metodologias da participação comunitária. Pois, à medida que se verifica os Planos de Ensino (os 

conteúdos, os objetivos, a metodologia) das IES identificam-se as contribuições para a formação do 

urbanista em relação à participação comunitária.  

 

Este estudo compreende que o espaço urbano é palco de lutas e de contradições, pois envolve poder. 

É preciso trazer para o seio das discussões a questão da autonomia profissional para que urbanistas 

tenham voz nos processos de decisão e que, por sua vez, contribuam para garantir informações que 

possibilitem a voz das pessoas nos processos de intervenção urbana. 

 

A formação de urbanistas que pense a cidade, não para uma parte da população, mas, para a maioria, 

sejam estes técnicos, gestores e pessoas em geral, é o que se espera dos cursos oferecidos nas IES 

de Urbanismo em Salvador. Mas para isso, a capacitação profissional técnica e social para a qualidade 

de vida da sociedade é pressuposto.  

 

O conhecimento técnico é de fundamental importância para entender, intervir e propor ações em 

relação ao espaço urbano, entretanto esse conhecimento precisa interagir com a prática, com a 
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experiência de quem vive a cidade. Este estudo irá analisar o grau de comprometimento das IES com a 

formação para a participação comunitária. 

 

Considerando que ainda não há uma práxis consolidada da participação e de intervenções urbanas 

com a participação comunitária, a pesquisa pretende investigar a formação oferecida, ou seja, como o 

processo de ensino-aprendizagem está ampliando a atuação do profissional diante da conjuntura 

brasileira que evoca a participação das pessoas na Política Urbana. 

 

O estudo da formação para a participação comunitária utilizará a abordagem qualitativa, pois o objeto 

de pesquisa é centrado em um fenômeno da ciência social cujo contexto, político, social e educacional 

exerce influência na configuração dessa realidade.  

 

A investigação adotará o materialismo dialético como abordagem, já que há “[...] a tentativa de buscar 

explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do 

pensamento” (TRIVIÑOS, 1987, p.51). Assim, o estudo sobre a formação de urbanistas para à 

participação comunitária, envolverá a descrição das atividades pedagógicas com as comunidades. 

Interessa nessa pesquisa não apenas os resultados, mas o processo. Triviños (1987, p.129): 

 

A investigação histórico-estrutural, porém, aprecia o desenvolvimento do fenômeno não só 
em sua visão' atual que marca apenas o início da análise, como também penetra em sua 
estrutura íntima, latente, inclusive não visível ou observável à simples observação ou 
reflexão, para descobrir suas relações e avançar no conhecimento de seus aspectos 
evolutivos, tratando de identificar as forças decisivas responsáveis por seu desenrolar 
característico. 

 

O materialismo dialético baseia-se em três leis, sendo de importância para o estudo a que corresponde 

à passagem da quantidade à qualidade, pois segundo Triviños (1987, p.65) “A Lei da passagem das 

mudanças quantitativas às qualitativas estabelece, em primeiro lugar, a maneira como se realiza, de 

que maneira, que mecanismos atuam no processo de desenvolvimento das formações materiais”.  

 

Assim, por exemplo, aspira-se nesta pesquisa saber: Que técnicas e metodologias podem ser 

utilizadas na formação de urbanistas para o trabalho de participação com a comunidade? De que 

maneira, ou que mecanismos são utilizados para ampliar a participação das pessoas nos processos de 

intervenção urbana? Estas questões serão consideradas neste estudo por meio da obtenção de 

opiniões dos sujeitos que interferem na formação de urbanista e de dados coletados nas IES. Assim, o 

uso da pesquisa qualitativa irá possibilitar: 
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[...] levantar as opiniões, as crenças, o significado das coisas nas palavras dos participantes 

da pesquisa. Para isso, procura interagir com as pessoas, mantendo a neutralidade. A 
pesquisa qualitativa não é generalizável, mas exploratória, no sentido de buscar 
conhecimento para a questão sobre a qual as informações disponíveis são, ainda, 
insuficientes. A pesquisa qualitativa mostra as opiniões, as atitudes e os hábitos de 
pequenos grupos, selecionados com perfis determinados (VIEIRA, 2009, p.5,6). 

 

Uma das abordagens da pesquisa qualitativa é a pesquisa participante, que se caracteriza por permitir 

o relacionamento entre os diferentes sujeitos da sociedade. Tem o compromisso com ações sociais 

numa perspectiva de realidade social, concreta, contextualizada e relaciona a teoria e a prática como 

elementos de uma unidade (BRANDÃO, 2007). 

Para analisar as entrevistas e compreender o trabalho com comunidades far-se-á uso da técnica da 

pesquisa participante, pois esta permite a: “[...] possibilidade de transformação de saberes, de 

sensibilidade e de motivações populares em nome da transformação da sociedade desigual [...]” 

(BRANDÃO, 2007, p.55).  

 

A pesquisa participante tem como propósitos: atender as finalidades práticas e sociais; uso de 

instrumentos pedagógicos e dialógicos de aprendizagem partilhada; processos amplos e contínuos de 

construção progressiva de um saber mais partilhado (BRANDÃO 2007). Assim sendo, considerando a 

abordagem da pesquisa qualitativa, o estudo se apoiou em técnicas de coleta de dados tais como: 

 

a) Revisão bibliográfica; 

b) Coleta e análise de dados documentais das instituições; 

c) Entrevistas com docentes, discentes por meio de questionários abertos. 

d) Planos de Ensino; 

e) Lista dos Trabalhos Finais de Graduação (TFG); 

f) Relatórios de Extensão Universitária. 

 

Para tal, foram realizadas visitas as IES a fim de obter informações através de fontes documentais e de 

relatos pessoais, experiências dos docentes e discentes. As variáveis para a avaliação da formação 

dos urbanistas em relação à prática da participação comunitária focalizaram-se nos saberes técnicos 

para o exercício de intervenção em comunidade. Considerou o que os docentes e discentes pensam 

sobre o tema da participação comunitária, suas percepções e experiências sobre esse tema. 
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A revisão bibliográfica foi construída a partir de visitas a bibliotecas e sites que abordassem o tema da 

participação. Existe pouca literatura que trate de modo específico da formação do urbanista para a 

participação comunitária. Os principais autores que orientaram o desenvolver deste estudo foram: 

 

 Pedro Demo (2001), foi importante para a compreensão do processo de participação como ato 

político e social de transformação. 

 Nunes (2006), que através de uma abordagem metodológica, explica como desenvolver ações 

e atividades pedagógicas de participação em comunidades. 

 Souza (2006), traz como contribuição a este trabalho a discussão da formação do profissional 

urbanista para atuar em comunidades com a participação popular.  

 Bordenave (2007), assim como Demo (2001), amplia a compreensão dos processos de 

participação. 

 

O estudo analisou a grade curricular das Instituições, a fim de identificar a oferta de disciplinas que 

trazem a perspectiva da participação popular na Política Urbana. Não são muitas, veja abaixo a 

quantidade de disciplinas por IES: 

 

 A UNEB oferece três disciplinas que abordam no plano de curso a participação popular, 

planejamento participativo, uma é optativa, disponível no sexto semestre (Desenvolvimento de 

Comunidades) e as outras são oferecidas no sétimo e oitavo, as quais são respectivamente: 

Política, Planejamento e Projetos Habitacionais e Gestão Urbana.  

 

 O curso da UFBA de Arquitetura e Urbanismo é disponível em dois turnos, diurno e noturno, 

porém a grade curricular é diferente. A pesquisa centrou-se no curso diurno, isto porque ele 

traz duas disciplinas que favorecem os estudos de participação em comunidades.  No sétimo, 

atelier 4, Planejamento Urbano e Regional I e no oitavo semestre, atelier 5, Planejamento 

Urbano e Regional II. 

 

 A UNIFACS possui três disciplinas que podem desenvolver atividades com participação 

comunitária. Estas são: Planejamento Urbano e Regional I, sétimo semestre; Planejamento 

Urbano e Regional II, oitavo semestre; e no nono semestre, a disciplina Sociedade Direito e 

Cidadania, que é à distância. 
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 A Faculdade Ruy Barbosa oferece, no curso de Arquitetura e Urbanismo, as disciplinas em 

quatro níveis: intermediário; pré-profissionalizante; e profissionalizante. Foram selecionadas as 

disciplinas: Metodologia, Análise e Planejamento Urbano (nível intermediário); Intervenção 

Urbana Local (nível pré-profissionalizante); e Intervenção Urbana Regional (profissionalizante). 

 

 No Centro Universitário Jorge Amado analisou-se duas ementas de curso, Planejamento 

Urbano e Políticas Públicas, do sexto semestre e Práticas Investigativas, do sétimo semestre.  

 

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo em geral são de dez semestres, com algumas alterações em 

alguns cursos. A UFBA, por exemplo, seu curso noturno são de doze semestres e na UNEB, que é 

apenas Urbanismo, possui oito semestres. Assim, a distribuição das disciplinas supracitadas ficam 

entre o sexto e o nono semestre, ou seja, do meio para o fim do curso, o que favorece aos estudante o 

aprofundamento de outras disciplinas que contribuem para o estudo de participação comunitária. Após 

analisar as ementas e planos de curso, foi necessário conversar com os docentes dessas disciplinas. 

 

Então, a próxima etapa foram as entrevistas com os docentes, que objetivou reconhecer como o ensino 

contribui para habilitar os estudantes de urbanismo para o exercício da participação urbana, como é 

desenvolvido os estudos em termos práticos. Foram entrevistados 10 (dez) professores, distribuídos do 

seguinte modo: 

 

 UFBA, 1 (uma) docente, a Profa. Dra. Ana Maria Fernandes, que leciona na graduação de 

Arquitetura e Urbanismo: Planejamento Urbano (atelier V); Teoria do Planejamento Urbano e 

Regional IV; Teoria do Planejamento Urbano e Regional III, Teoria da Arquitetura II; 

 

 UNEB foram 4 (quatro) docentes do curso de Urbanismo. Primeiro, o Prof. Dr. Eduardo José 

Fernandes Nunes, que leciona Sociologia Urbana, Desenvolvimento de Comunidades e 

Metodologia do Trabalho Cientifico. Segundo, Profa. Dra. Miriam Nohemy Medina Velasco, que 

leciona Políticas Públicas; Análise Demográfica; Gestão de Serviços Urbanos I; Gestão de 

Serviços Urbanos II, Gestão Urbana; Administração de Transportes Urbanos. Terceiro, Profa. 

Dra. Liliane Ferreira Mariano da Silva, que leciona Técnicas de Análise Urbana; Metodologia da 

Pesquisa; Planejamento do Espaço; Modelo de Desenvolvimento Urbano; Realidade Política 

Brasileira e Desenvolvimento Urbano I e II. Quarto, a Profa. Dra. Débora de Lima Nunes Sales, 

que leciona Habitação e Solo Urbano; Políticas, Planejamento e Projetos Habitacionais. Na 
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UNIFACS leciona na graduação de Arquitetura: História e Teoria do Urbanismo; e no Programa 

de Pós-Graduação: Eco Urbanismo Participativo e Sustentável; Pobreza Urbana, Participação 

Popular e Economia Solidária. 

 

 UNIFACS, foram 2 (dois docentes). Primeiro, a Profa. Dra. Ana Licks Almeida Silva, que 

leciona História de Teoria do Urbanismo I; História e Teoria do Urbanismo II; Estudos Sociais e 

Ambientais I; Estudos Sociais e Ambientais II; Introdução a Arquitetura e ao Urbanismo; 

Metodologia de Pesquisa I; Metodologia da Pesquisa II; Cartografia Urbana; Projeto 

Arquitetônico e Urbanístico I; Projeto Arquitetônico e Urbanístico II. Segundo, o Prof. Esp. 

Armando Freire Branco, que leciona Planejamento Urbano e Regional I e II, TFG. 

 

 Na FRBA também foram dois docentes. A Profa. Me. Denise Vaz de Carvalho Santos, que 

leciona Análise de Sistema Urbano, Intervenção Urbana Local e Fundamentos de 

Bioclimatologia e Sustentabilidade. E o Prof. Dr. Alberto Freire de Carvalho Olivieri, que leciona 

História da Arte; Desenho de Observação; Análise e Composição da Forma; Metodologia do 

Urbanismo. 

 

 UNIJORGE, entrevistou 1 (um) docente. O Prof. Me. Luís Gustavo Gonçalves Costa, que 

leciona as disciplinas: História, Introdução ao Projeto Arquitetônico, Projeto 1 – Residencial. 

 

Esses profissionais lecionam disciplinas cujos os planos de cursos foram examinados, exceto o da 

UNIJORGE, pois não foi possível a entrevista com os das disciplinas indicadas, mas houve a 

colaboração do professor supracitado, que também foi de grande proveito.  

 

Os professores entrevistados tiveram suas formações em diferentes contextos. Podendo ser 

classificado, conforme a década em que cursaram a graduação, do seguinte modo: 

 

 Geração Inicial (1970 - 1980). Período do Regime Militar. De acordo com os professores 

entrevistados, não havia abertura para discutir as questões de interesse social, a participação 

era mínima. Porém, havia uma discussão por parte dos docentes e discentes contra a ditadura, 

em favor da democracia. 
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 Geração Intermediária (1980 - 1990). Nesse período o Brasil passava por transição política e 

social. Muda-se da Ditadura Militar para o regime democrático. Houve um número expressivo 

de professores entrevistados dessas décadas. A discussão ainda era pouca dentro das 

Escolas de Arquitetura e Urbanismo. 

 

 Nova Geração (1990 - 2010). Uma nova época de estabelece com ideais democráticos. A 

formação contemporânea de Arquitetos e Urbanista se dá com base na Constituição de 1988 e 

da LDBEN de 1996, documentos oficiais que direcionam a sociedade e o ensino brasileiro para 

o exercício da democracia. Discute-se os processos de inclusão social, política participativa, 

etc. 

 

Os docentes foram selecionados para a entrevista com base na atuação, ou seja, as disciplinas que 

contemplasse a discussão e ações de participação comunitária, sendo estas as de planejamento 

urbano ou de intervenção urbana.  As questões utilizadas para a investigação buscou saber: 

 

 se o tema participação era trabalhado em sala de aula; 

 se havia no curso uma formação para participação comunitária; 

 caso existisse, como é realizado este trabalho, ou seja, quais as metodologias utilizadas; 

 se esse tipo de estudo era importante; 

 o que dificultava não trabalhar com participação comunitária; 

 e, se houve na formação desses profissionais preparação para trabalhar com participação 

comunitária e, caso tenha, como foi. 

 

Além das entrevistas, o estudo também verificou as atividades de conclusão de curso. A seleção 

desses trabalhos tiveram como diretriz aqueles cuja temática estivesse como estudo a participação 

comunitária, podendo estes ser um estudo de bairro, elaboração de um plano diretor com participação, 

intervenção em um dado espaço com a contribuição da comunidade, enfim que colaborasse com a 

ampliação da discussão. Outro aspecto que determinou a seleção do material foi o período, ou seja, o 

ano de produção. Determinou-se como limite de tempo, os trabalhos realizados a partir de 2000 até o 

ano vigente. Seriam trabalhos mais atualizados conforme as leis brasileiras que regulamentam o 

urbanismo e a participação popular. 

 

Para ter acesso aos trabalhos foi necessário o contato com a secretaria das IES, que direcionaram 

para o setor responsável. A FRBA e a UNIJORGE não possuem no presente momento trabalhos de 
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conclusão de curso, isto porque as primeiras turmas ainda estão em curso. Quanto a UFBA e a UNEB 

encaminharam através de e-mail uma lista com todos os trabalhos de final de curso. Conforme será 

apresentado neste trabalho, são poucos os trabalhos que abordam a temática da participação 

comunitária, em especial na UFBA. Os trabalhos são realizados sem fazer referência a participação, 

sendo um fator de pouca relevância nas produções. 

 

Depois de verificar os trabalhos de conclusão de curso, a pesquisa investigou as experiências de 

pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas sobre a temática da participação comunitária.  O contato 

com o departamento de pesquisa e extensão foi através das coordenações das IES (UFAB, UNEB e 

UNIFACS).  

 

O levantamento desse material é de relevância para a pesquisa, pois por se tratar da temática da 

participação comunitária, os estudos e pesquisas de extensão favorecem o aprofundamento do 

conhecimento teórico, prático e a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Através 

desses trabalhos é possível a troca de conhecimentos e aprendizagem de novos saberes. 

 

O acesso aos documentos de extensão da UFBA foram obtidos na Pró-Reitoria de Extensão, que 

forneceu uma listagem com todos os trabalhos, de modo que foram selecionados apenas os de 

interesse da pesquisa. Na UNEB, embora tenha sido enviado várias solicitações e telefonemas ao 

Departamento de extensão não houve sucesso quanto a disponibilização dos documentos 

desenvolvidos. A UNIFACS forneceu dois relatórios com a síntese dos trabalhos desenvolvidos entre 

2011-2012. Foi feita uma análise do documento observando a natureza dos trabalhos aplicados, 

quanto a especificação se as atividades contemplavam a participação comunitária e sua discussão.  

 

O presente trabalho indicará que de fato a extensão é uma grande contribuição para os estudos e 

aprendizagem das habilidades e competências para o exercício da participação comunitária, embora 

ainda seja limitado em número as atividades com essa finalidade. 

 

Com os documentos em mãos e catalogados a partir do tema participação, a próxima etapa foi 

conversar com docentes que desenvolveram atividades de extensão e que estivessem disponíveis ao 

diálogo. Essa foi uma etapa importante para reconhecer as dificuldades, os avanços, as habilidades 

que são necessárias a esse tipo de trabalho por parte dos estudantes da área de urbanismo. Os 

professores selecionados para a entrevista foram os seguintes: 
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Na UFBA, a Profa. Dra. Ana Maria Fernandes, que atua na graduação e pós-graduação no curso de 

Arquitetura e Urbanismo foi selecionada para falar sobre o seu trabalho à frente da pesquisa do Projeto 

de Extensão na Comunidade de Saramandaia, um dos trabalhos listados na Pró-Reitoria de Extensão, 

conforme mencionado acima. 

 

A pesquisa e estudos de Extensão na Comunidade Saramandaia, Salvador, foi um Projeto de Plano de 

Bairro com a participação de estudantes de graduação, pós-graduação e da comunidade. Na seção 

específica será detalhado como estudantes e comunidades trocaram conhecimentos, os desafios e as 

conquistas obtidos nesse tipo de ação. 

 

Na UNEB houve a contribuição do Prof. Me. Luiz Antônio de Souza, que atua como professor e 

pesquisador na graduação do curso de Urbanismo e leciona as disciplinas de Desenho Urbano e que 

coordenou a experiência de extensão no Projeto Plano de Bairro da Comunidade Nova Constituinte, 

que foi desenvolvida com estudantes de graduação. 

 

A experiência de como elaborar um plano de bairro participativo foi desenvolvido com estudantes da 

UNEB. O grupo de pesquisa trabalhou junto com a comunidade, com o desafio de elaborar um plano 

de bairro construído pela comunidade. O detalhamento dessa atividade também encontra-se na seção 

específica desse trabalho e indica quais foram os principais desafios e as conquistas no desenvolver do 

trabalho. 

 

O Prof. Dr. Jorge Glauco Costa Nascimento, também da UNEB, coordenou duas experiências de 

Pesquisa e Extensão com ênfase na participação. O primeiro trabalho foi o Projeto que foi desenvolvido 

em um comunidade escolar, cujo problema mobilizador foi a violência local. O segundo Projeto que 

está em processo foi iniciativa da comunidade quilombola de Lajedo, que solicitou a Universidade para 

desenvolver um estudo que mapeasse a localidade. Ambas as experiências são contados nesse 

trabalho com indicativo de ações que forma desenvolvidas nas comunidades e os desafios enfrentados 

para o trabalho junto à comunidade. 

 

Docentes que desenvolveram atividades de extensão relataram suas experiências e prática de atuação 

acrescentando a este documento as habilidades e competências que o profissional precisa 

desenvolver, além de indicar os caminhos para que os professores possam estar trabalhando no 

processo de ensino, as metodologias que favorecem a aprendizagem da participação comunitária.  A 

seguir segue uma pequena explanação do que será considerado no decorrer deste trabalho. 
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A discussão sobre a formação profissional do urbanista para à participação comunitária estrutura-se a 

partir da análise conceitual do tema participação: a origem, os pressupostos e os fundamentos. Analisa 

como a participação brasileira irá se configurar após a Constituição Federal de 1988. O estudo mostra 

que participar é um procedimento complexo em razão da pluralidade e de fatores econômicos, 

políticos, sociais que geram conflitos e que a autonomia das pessoas é um interferente nos processos 

de participação.  

 

Depois, o próximo assunto a ser desenvolvido é sobre a participação comunitária, que lança base para 

entender como a comunidade interfere na atividade de participação, quais as características das 

comunidades participativas, o papel do técnico e os fatores que comprometem o trabalho de 

participação comunitária. Ainda na mesma seção serão apresentadas as metodologias e técnicas que 

contribuem para que o profissional possa desenvolver um trabalho com participação comunitária. Além 

disso, são descritas duas experiências de profissionais que trabalharam com participação comunitária, 

e enfatiza-se a (s) metodologia (s) que estes utilizaram.  

 

Este estudo apresenta os fundamentos do Urbanismo e do Planejamento Urbano, analisa como estes 

se aproximam e se relacionam com a temática da participação comunitária. Para isso, além da análise 

conceitual, o estudo traz, também, os fundamentos históricos do ensino do urbanismo, como ele foi se 

estruturando no Brasil, na Bahia e em Salvador. Essa discussão permitirá que o tema possa então ser 

considerado no contexto atual, ou seja, como as IES de Salvador de Arquitetura e Urbanismo ou 

Urbanismo estão contribuindo para aprofundar e ampliar os processos de participação comunitária.  

 

A última seção é mais específica, pois trata da oferta do curso e sua relação com o tema participação 

comunitária. A intenção é refletir sobre: as práticas da participação comunitária vivenciadas pelos os 

estudantes; o papel do profissional para com a sociedade; o compromisso que estabelecem com as 

pessoas e com o espaço em que estas vivem. 

 

As falas de docentes e discentes permitem a aproximação com a prática da participação comunitária, 

ou seja, os trabalhos realizados em comunidades durante a graduação. Por último, avalia-se o que foi 

considerado neste trabalho, os desafios e as aprendizagens. Espera-se que este material possa ser 

uma contribuição, enquanto fonte de pesquisa, para os urbanistas que atuarão com participação 

comunitária. 

 



29 

 

2    Participação  

 

Para considerar a formação profissional de urbanistas para a participação comunitária serão 

apresentadas as compreensões de autores como Teixeira (2000), Pedro Demo (2001), Nunes (2006), 

Souza (2006), Bordenave (2007), entre outros, que analisam o tema da participação. Entender como a 

participação funciona, o que pressupõe e por que ela está presente nas discussões da política, e, em 

particular, na política urbana serão aspectos que nortearão a discussão desta seção.  

 

O estudo analisa as implicações da participação na gestão pública, uma vez que é uma das áreas de 

atuação dos urbanistas. Considera as escalas de participação, bem como os avanços da legislação 

referente à participação cidadã no contexto brasileiro. Compreender o que é participação, sua origem, 

pressupostos e fundamentos lançará base para o estudo da participação comunitária mais à frente.  

 

2.1 Conceito, origem e pressupostos da participação  

 

A análise da palavra participação se guiará nos estudos de Bordenave (2007, p.22) que explica que o 

termo participação deriva-se do vocábulo parte, “fazer parte, tomar parte ou ter parte”. Embora possam 

parecer semelhantes, existe diferença entre estes termos. Segundo o autor, o indivíduo pode fazer 

parte ou ter parte em algo, sem, contudo, tomar parte, ou seja, envolver-se. Para melhor compreensão, 

suponha-se que um bairro X enfrente um problema referente à iluminação pública. Dona Maria é 

moradora do bairro X, portanto ela faz parte dos moradores do local e pode também ter parte no 

problema. Porém ela não toma conhecimento, não se envolve com o problema. Logo, existe diferença 

entre os termos.  

 

Nesta pesquisa, a palavra que interessa na análise sobre a formação para a participação comunitária é 

tomar parte, ou seja, como a formação profissional do urbanista pode contribuir para a comunidade 

tomar parte, se envolver nas discussões que a afeta. Segundo Nunes (2006) participação compreende 

a disposição do indivíduo em se envolver nas discussões. Por isso, diz que participar é: “Tomar parte 

em discussões e em decisões, desde o momento em que os problemas se apresentam até aquele de 

por em prática as soluções encontradas, resultantes de discussões. Participar é uma atitude voluntária, 

contínua e de longa duração” (NUNES, 2006, p.11).  

 

A palavra participação origina-se na Grécia Antiga. Salles (2010, p.33) diz que: “As questões 

relacionadas aos habitantes da Polis, a cidade, deveriam ser debatidos e as melhores soluções eram 
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encontradas a partir da busca de saídas mais adequadas à coletividade”. Entretanto, Teixeira (2000) 

explica que a participação grega, da antiguidade, ocorria em nível de decisão eleitoral e o público que 

atuava nesse sentido, eram os que dispunham de riquezas e bens. Poucos eram os que tinham o 

direito de tomar parte das decisões da polis. É relevante destacar que era uma participação eleitoral, 

logo, a origem da participação está vinculada ao surgimento e exercício da Política, ainda que para 

poucos. Por isso, também se dará atenção em entender a relação dos dois termos. 

 

Segundo Chantal Mouffe, (2007) ao analisar o termo política, considera que sua aplicação tem relação 

com as múltiplas práticas da política convencional e Rua (2009, p.19) explica que a expressão política 

“compreende o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo 

bens públicos”. Assim, os autores ajudam a entender que a política se faz perante decisões e ações 

públicas tomadas por determinados sujeitos a fim de atender a demanda da sociedade, que se 

caracteriza pela pluralidade. 

 

Os diferentes segmentos sociais com opiniões e interesses divergentes tornam a política e a 

participação complexas. Por isso é importante que essa multiplicidade de pessoas participe no controle 

das decisões de interesse público por considerar a participação como processo além de eleger um 

representante político, pois representa: 

 

[...] um processo contraditório, que envolve uma relação multifacetada de poder entre atores 
diferenciados por suas identidades, interesses e valores, os quais se expressam sob várias 
formas, conforme a capacidade daqueles e as condições objetivas do regime político em que 
estão inseridos. (TEIXEIRA, 2000, p.37) 

 

Essa multiplicidade, referida por Teixeira (2000), ao envolver-se nas questões públicas tornam a 

“convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, 

essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças” (ARENDT, 2011, p.22).  

Desse modo, participação e política tratam da pluralidade inerente à humanidade e às diferenças 

presentes nas relações sociais entre os indivíduos. Então, os processos de participação podem gerar 

tensões em razão das diversidades de objetivos. 

 

Mas, além das diferenças particulares entre os sujeitos que tornam os processos de participação 

complexos, existe a influência do contexto em que se estabelece a participação. Fatores sociais, 

históricos, econômicos, políticos e culturais exercem influência ao longo do processo, o que pode 

resultar em conflitos. Salles (2010, p. 33) explica que: “O conflito é algo inevitável nos agrupamentos 
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humanos e precisa ser administrado para que a ordem seja mantida e o grupo não venha a ser 

desagregado”. Complementando essa ideia, Hardt et al. (2005, p.420)  observam que todos são 

importantes, já que “[...] nenhum grupo é “descartável”, pois a sociedade global funciona 

conjuntamente, como um todo complexo integrado”.  Porém, essa proposta implica no diálogo e no 

respeito às diferenças. 

 

O ser humano, conforme Arendt (2011) explica, nasce com uma essência política, mas que: “A política 

surge no entre os homens; portanto, totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe 

nenhuma substância política original. A política surge no intra-espaço e se estabelece como relação” 

(ARENDT, 2011, p.23). De tal modo, pode se dizer que o ser humano, homem ou mulher, fazem a 

política.  

 

Não existe uma pessoa específica, uma vez que a política desenvolve-se nas relações que os homens 

mantêm com os indivíduos dessemelhantes, mas não se pode esperar a participação de todos. Pois, 

“... participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa”. (BORDENAVE, 2007, p.46). A 

participação ocorre de forma gradual, ou seja, conforme o desenvolvimento de cada sujeito, suas 

relações, experiências. Pedro Demo (2001, p. 18) explica que a participação é uma ação que possui 

elementos básicos, primeiramente enquanto: 

 

[...] conquista para significar que é um processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em 

constante vir-a-ser, sempre se fazendo. Assim, participação é em essência autopromoção e 

existe enquanto conquista processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. 

Participação que se imagina completa, nisto começa a regredir. 

 

 A participação como conquista ocorre quando o sujeito ocupa seu espaço na discussão de defender a 

sua opinião, seus interesses. Demo (2001) destaca também o caráter contínuo dos processos de 

participação. Sempre haverá uma renovação de metas para que a participação perpetue e por isso ela 

é um ciclo ininterrupto. Porém, quando ocorre a acomodação, quando não se enxerga a realidade da 

qual se faz parte, pouco ou nada há de participação. Assim, a participação existe em função do 

envolvimento das pessoas pelas questões públicas. 

  

Na atual conjuntura brasileira, o termo participação tem sido bastante utilizado para legitimar as 

decisões públicas, em especial, a partir da Constituição Federal de 1988. Mas, que participação é 

essa? Para responder a esta pergunta são de ajuda os estudos de Bordenave (2007) que subdivide a 

participação em microparticipação e macroparticipação. A primeira, como o nome diz, ocorre em 

unidades menores. Entende a participação como “associação voluntária de duas ou mais numa 
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atividade comum na qual elas não pretendem unicamente tirar benefícios pessoais e imediatos” 

(BORDENAVE, 2007, p. 24). 

 

 A segunda, “implica uma visão mais larga e tem algo a dizer na sociedade como um todo [...] 

compreende a intervenção das pessoas nos processos dinâmicos que constituem ou modicam a 

sociedade” (BORDENAVE, 2007, p. 24). Nesta, a escala de atuação das pessoas é maior e, a 

compreensão de participação, implica a dimensão macro, ou seja, visão de mundo. A subseção que 

segue, tratará de apresentar como a microparticipação e macroparticipação se configuram na 

legislação brasileira. 

 

2.2 Micro e macroparticipação e a legislação 

 

A inserção da participação nas leis brasileiras é recorrente. O Brasil possui vários mecanismos legais 

que fazem referência à participação como fator necessário ao processo de discussão do espaço 

urbano democrático. Assim, esta subseção pretende fazer uma breve consideração sobre as leis que 

ampara à participação popular. 

 

A inclusão do cidadão na política urbana se fortalece com a aprovação da Constituição Federal de 

1988, que abre o caminho para a aprovação de várias leis que trazem a participação como pressuposto 

para a legalidade e funcionalidade dos serviços públicos. O quadro que segue apresenta leis referentes 

à participação nos níveis nacional, regional e local. 
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Quadro 1 - Indicação da participação popular na legislação 

 Leis Diretrizes 

Constituição Federal do Brasil de 1988. 
Estabelece instrumentos que asseguram a participação cidadã 
nos três níveis de governo e mecanismos institucionais de 
participação: o plebiscito, o referendum e a iniciativa popular. 

Constituição do Estado da Bahia 
Assegura a participação da comunidade, através de suas 
associações representativas. 

Lei Orgânica do Município de Salvador 
 

Garante a participação da comunidade no processo de 
planejamento, desenvolvimento e urbano. 

Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo 
do Município de Salvador. Lei nº 8.167/2012 

Garante a participação da sociedade no processo de 
planejamento e gestão do Município. 

Política Ambiental do Meio Ambiente - Lei nº6938, de 
31 de agosto de 1981. 

Estabelece a participação, na Política Ambiental, como princípio. 

Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei nº 9433, 
de 08 de janeiro de 1997. 

Institui a participação na gestão na Política de Recursos 
Hídricos. 

Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001. 
Institui instrumentos para que o município possa intervir nos 
processos de planejamento e gestão urbana e territorial, 
assegurando ao cidadão o direito à cidade. 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS) cria o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor 
do FNHIS. Lei nº 11.124 de 16 de junho de 2005. 

Tem como princípios orientadores para a habitação de interesse 
social a democratização, a descentralização, o controle social e 
a transparência dos procedimentos decisórios da Politica 
habitacional. 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Assegura a sociedade transparência, controle social na 
prestação do serviço se saneamento básico. 

Acesso à informação. Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 

Garante a população o direito fundamental de acesso à 
informação sobre a gestão pública brasileira. 

Transporte e Mobilidade Urbana.  Lei nº 12.587 de 3 
de janeiro de 2012. 

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
cujo objetivo é contribuir para o acesso à cidade por meio do 
planejamento e da gestão democrática. 

Fonte: Elaboração própria com base nas leis do país, 2012. 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 se destaca por assegurar, como princípio fundamental a 

República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito. O artigo 1º, parágrafo único, fortalece 

o cidadão brasileiro quanto à capacidade política, pois afirma que: "Todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. O capítulo IV, que trata dos direitos 

políticos, no artigo 14 ratifica o direito e o dever do cidadão de decidir através do voto direto e secreto 

sobre os assuntos político do seu país.  

 

De acordo com o artigo 14, incisos I, II e III a soberania popular é exercida, respectivamente, através 

de: plebiscito; referendo; iniciativa popular. Benevides (2002) conceitua cada um destes mecanismos 

institucionais de participação. A iniciativa popular, por exemplo, é considerada como: 

 

[...] direito assegurado a um conjunto de cidadãos de iniciar o processo legislativo, o qual 
desenrola-se num órgão estável que é o parlamento [...] inclui um processo de  participação 
complexo, desde a elaboração de um texto (das simples moções ao projeto de lei ou emenda 
constitucional formalmente articulados) até a votação de uma proposta, passando pelas 
várias fases da campanha, coleta de assinaturas e controle da constitucionalidade 
(BENEVIDES, 2002, p.33). 
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Portanto é um procedimento político importante, pois os cidadãos podem criar leis para o 

funcionamento político e estrutural da sociedade. Não é um processo simples, já que envolve tanto a 

elaboração do documento, como também a votação dos deputados e senadores. Por exemplo, a Lei 

Federal nº 11. 124, de junho de 2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), estabelecem o primeiro projeto 

de Lei de iniciativa popular ao promover moradia para a população de baixa renda.  

 

A Lei nº 11.124 também instituiu o Conselho Gestor do FNHIS, que se compõe de membros do Estado 

e de representantes da sociedade e possui caráter deliberativo, ou seja, é um conselho que tem poder 

de decisão, conforme expresso no artigo 10º. O artigo 4º, inciso I, alínea c, da referido lei, também 

estabelece a participação como princípio norteador para se alcançar “democratização, 

descentralização, controle social e transparência dos procedimentos decisórios” do SNHIS. Mas, 

existem outros mecanismos legais voltados para o desenvolvimento urbano do país. 

 

A própria Constituição Federal de 1988 estabelece um capítulo específico para a Política Urbana, os 

artigos 182 e 183, que mais tarde, em 2001, foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 

10.257/2001, que legitima a participação nos processos de planejamento da cidade. O capítulo IV, da 

gestão democrática, indica a importância das audiências públicas e debates, onde a sociedade civil tem 

a oportunidade de participar significativamente. 

 

A Constituição do estado da Bahia, de 05/10/1989, em conformidade com a Constituição Federal de 

1988 assegura a participação cidadã. A seção V é direcionada a participação popular na administração 

municipal, que traz apenas um artigo referente à participação, o art.64, que diz: 

 

Será garantida a participação da comunidade, através de suas associações representativas, 
no planejamento municipal e na iniciativa de projetos de lei de interesse específico do 
Município, nos termos da Constituição Federal, desta Constituição e da Lei Orgânica 
Municipal. 

 

Portanto, a participação é um requisito da gestão municipal assegurada em lei. Os incisos I e II 

expressam o modo como esta participação ocorre, a saber, “pelos mecanismos de exercício da 

soberania popular” e pelos “mecanismos de participação na administração municipal e de controle dos 

seus atos”.  Esses mecanismos não são bem definidos, o que é um fator a ser aprimorado. 

 

A Lei Orgânica do Município de Salvador, revisada em maio de 2006, também indica a participação 

popular como princípio da organização municipal. O art. 6º, inciso III garante a participação da 
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comunidade no processo de planejamento, desenvolvimento urbano e de habitação. Na seção I, art. 

71, inciso XIX, indica, como competência da gestão municipal, o “incentivo à participação no processo 

de desenvolvimento urbano”. O modo como à gestão irá estimular a sociedade a participar não é 

especificado em lei, deixando ao gestor o bom senso e a criatividade de inserir os cidadãos no 

planejamento municipal, ou também pode ocorrer o contrário, a omissão da gestão em criar um 

ambiente favorável à participação. 

 

A Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador, Lei nº 8.167/2012, no 

artigo 296, determina a criação do Conselho Municipal de Salvador, órgão colegiado estável de caráter 

consultivo e cujos membros são representantes do poder público e da sociedade civil. Os objetivos dos 

conselhos são definidos nos incisos abaixo: 

 

I. promover a participação organizada da sociedade no processo de planejamento e 
gestão do município e da sua área de influência, opinando quanto a sua formulação 
e à implementação das políticas municipais de desenvolvimento; 

II. orientar o Executivo Municipal para que sempre as diretrizes e normas orientadoras 
da ação municipal estejam adequadas às necessidades da coletividade; 

III. propiciar respaldo político às decisões e diretrizes do Planejamento e Gestão 
Municipal; 

IV. avaliar a compatibilidade e a carência das normas que regulam a atuação do Poder 
Público Municipal com as orientações do Plano Diretor; 

V. opinar quanto a integração das políticas específicas e setoriais na área de 
desenvolvimento urbano, particularmente as de planejamento  e gestão do uso do 
solo, habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana; 

 

De tal modo, embora seja uma participação consultiva, a população pode: discutir, sugerir e avaliar os 

procedimentos de uso e ocupação do solo urbano, que abrangem o seu bem-estar. 

 

Outra contribuição vem do Ministério das Cidades que vincula os diversos setores da Política Urbana, a 

saber: habitação, mobilidade urbana, transporte e saneamento. Estes estabelecem leis que indicam a 

participação nas referidas áreas do urbano. 

 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no artigo 2º, inciso X institui como um dos princípios da 

Política Nacional de Meio Ambiente a participação da sociedade em defesa do meio ambiente. Para 

isso, deve ser assegurada, em todos os níveis de ensino, a educação ambiental, a fim de habilitar os 

cidadãos nas discussões pertinentes ao meio ambiente. 

 

A participação popular também é salientada na Lei de Recursos Hídricos, Lei nº 9. 433, de 08 de 

janeiro de 1997. O artigo 1º, inciso VI salienta a participação como um dos fundamentos a ser 
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observado. No capítulo II, artigo 34, inciso IV, sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, indica 

que entre os seus representantes encontram-se as organizações civis e representantes dos usuários 

dos recursos hídricos, o que reforça a importância da participação da sociedade.  

 

No setor de Saneamento, a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 estabelece Diretrizes Nacionais para 

o saneamento. O artigo 11º faz referência à participação, indica as normas para os contratos de 

prestação de serviço público e recomenda no inciso V os: “mecanismos de controle social nas 

atividades de planejamento, regulação, fiscalização dos serviços”. 

 

No campo do Transporte e da Mobilidade destaca-se a atual lei nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012. A 

seção II – princípios, diretrizes e objetivos da política nacional de mobilidade urbana – no art. 5º, inciso 

V, menciona a: “gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana”. E o artigo 7º, inciso V, salienta que a política deverá ter como objetivo a 

consolidação da gestão democrática. 

 

A. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 regula o acesso à informação por todo cidadão, nas três 

esferas: união, estados e municípios. O artigo 6º, inciso I, assegura a gestão transparente da 

informação e, caso não seja possível conceder o acesso às informações, o artigo 11, § 1º determina 

em prazo, não superior a 20 dias,3 que sejam tomadas as providências descritas nos incisos abaixo: 

 

I. comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a 
certidão;  
II. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou  
III. comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou 
a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.  

 

O avanço, no aspecto legal, é de fato um ganho significativo para a democracia, porém espera-se que 

a participação vá além da teoria, que seja observada na prática da gestão brasileira, o que requer a 

participação do povo. No que se refere à Política Urbana brasileira, a participação popular tornou-se um 

requisito. Segundo Raquel Rolnik (2009, p.3): 

 

Os anos 90 representaram no Brasil um período de intenso debate, no seio da sociedade 
civil, dos partidos e governos acerca do papel dos cidadãos e suas organizações na 
sociedade [...] a partir da incorporação à Constituição do país, em 1988, de um capítulo de 
política urbana, estruturado em torno da noção de função social da cidade e da propriedade, 

                                                           
3 O prazo referido no § 1º pode ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será 
cientificado o requerente (Artigo 11, § 2). 



37 

 

do reconhecimento dos direitos de posse de milhões de moradores das favelas e periferias 
das cidades do país e da incorporação direta dos cidadãos aos processos decisórios sobre 
esta política. 

 

Rolnik (2009) explicita o envolvimento de vários setores da população brasileira – década de noventa – 

na discussão dos direitos urbanos e o papel do cidadão no cumprimento das leis da Política Urbana. 

Salienta-se que as pessoas tomem parte das decisões da Política Urbana, uma vez que estas 

deliberações comprometem o modo de vida das pessoas.  

 

As leis mencionadas fazem referência à participação popular e ao seu papel na Política Urbana. 

Considera-se, nos termos legais, que o brasileiro tenha conhecimento das decisões públicas para 

participar no direcionamento político da gestão do país nas três esferas de poder. Assim, a subseção 

que segue, dará atenção a macroparticipação brasileira, que depende do envolvimento e do 

conhecimento crescente da sociedade na política urbana. 

 

2.3 Macroparticipação brasileira 

 

A consideração anterior indicou a participação da sociedade como requisito a nova conjuntura do país 

pós Constituição de 1988, onde os municípios, os estados e a união passaram a ser responsáveis pela 

elaboração e o desenvolvimento de seus programas e projetos de governo com viés participativo. Nos 

três entes federados a participação referida é do nível macro e, embora o estudo sobre formação para 

participação comunitária focalize-se na microparticipação, será válido considerar a macroparticipação 

em análise com Maricato (2011, p. 89), pois esta salienta que: “a participação democrática está 

presente em todas as agendas envolvendo, de preferência, também os pobres da periferia”. 

 

Contudo, Maricato (2011) chama a atenção para o fato de que a possibilidade de: “... debater temas 

estruturais é remota [...] para a maior parte dos movimentos sociais e ONG’s, que se multiplicam no 

Brasil e no mundo guiados pela hegemonia do “participativismo” (MARICATO, 2011, p.90). Embora 

Maricato (2011) não utilize a expressão de macroparticipação, é disso que a autora está falando. O 

contexto em que se inserem os processos de participação social tende a tratar das questões locais, 

que afetam as condições de vida da sociedade na escala do cotidiano, sem considerar os aspectos da 

política socioeconômica mundial que de fato comprometem as decisões locais (MARICATO, 2011). 

 

Para Maricato (2011, p.90) “não há explicação para a ausência de estudos, textos, reflexões, fora da 

esfera acadêmica, que ajudem a nos situarmos no mundo”. A autora explicita que a discussão sobre 
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questões que envolvem e influenciam a existência humana ganhe espaços além da academia. O 

estudo, a análise e discussão não se limitam as instituições de ensino superior, mas inclui os fóruns, as 

conferências e outros espaços, ou seja, outros ambientes de microparticipação. Outra questão que 

merece destaque é a aplicação da lei. Como torná-la efetiva? Como fazer cumprir o que diz a lei? 

Maricato (2011, p.95) explica que: 

 

Os movimentos sociais devem lutar por novos marcos jurídicos, mas devem considerar que 
isso está muito longe de assegurar conquistas reais. Estamos testemunhando a aplicação 
quase nula dos instrumentos mais importantes do Estatuto da Cidade, seis anos após a sua 
promulgação. 

 

Portanto, os processos de participação, que contam com a representação de várias categorias da 

sociedade, têm como finalidade participar do processo de elaboração das leis, programas, projetos do 

setor público e também fiscalizar o cumprimento da lei, cobrar dos gestores públicos a execução da 

legislação, que pouco tem sido posta em prática. 

 

Maricato (2011) destaca a importância de aprofundar as discussões de interesse público para que a 

participação, que se encontra no nível micro, possa alcançar o nível macro. Segundo Bordenave (2007, 

p.34) “A democracia participativa promove a subida da população a níveis cada vez mais elevados de 

participação decisória, acabando com a divisão de funções entre os que planejam e decidem lá em 

cima e os que executam e sofrem consequências das decisões cá embaixo”. O estudo mais profundo 

sobre questões públicas se estabelece nas bases, ou seja, no nível micro de participação para ocupar 

espaços maiores.  

 

Contudo, há o perigo da manipulação do poder público controlar a participação do povo, sem que este 

exerça o controle no sentido inverso. Daí a importância de se desenvolver, nos espaços de 

microparticipação, práticas participativas refletidas, que mais tarde servirão aos processos de 

macroparticipação. Segundo Bordenave (2007): 

 

[...] a construção de uma sociedade participativa converte-se na utopia-força que dá sentido 
a todas as microparticipações. Nesse sentido, a participação na família, na escola, no 
trabalho, no esporte, na comunidade, constituiria a aprendizagem e o caminho para a 
participação em nível macro numa sociedade (BORDENAVE, 2007, p.25). 

 

O autor cita vários núcleos possíveis de aprendizagem da participação e mostra que existe uma inter-

relação entre a microparticipação e a macroparticipação. A partir da microparticipação pode se alcançar 

um nível de participação maior em que a sociedade possa contribuir para mudanças. Mas, seja 
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macroparticipação ou microparticipação, a autonomia é um saber necessário aos processos de 

participação. Por isso, a próxima subseção irá responder as seguintes questões: O que de fato é a 

autonomia e como assegurá-la? Tratará de explanar como a autonomia contribui para a participação. 

 

2.4 Autonomia e Participação 

 

Analisar a relação entre participação e autonomia como pressuposto para a tomada de decisões 

tomará como respaldo o teórico Souza (2006) que traz a definição sobre autonomia e a classifica em 

dois aspectos, a individual e a coletiva, relevantes para o desenvolvimento de ações participativas. 

Também constará da fundamentação teórica, em Paulo Freire (1996), sobre pedagogia da autonomia, 

pois, embora os escritos sejam voltados para educadores suas informações auxiliarão na compreensão 

da autonomia como pressuposto para a participação. 

 

Para desenvolver processos de participação, a autonomia é uma qualidade a ser conquistada pelos 

sujeitos da participação. Segundo Souza (2006, p.68) embora a autonomia seja um termo usual, e que 

por isso pode ser facilmente compreendido, ele alerta que “qualquer palavra de uso corrente tendem a 

ser variados, e, se não se perceber o significado particular que uma palavra como autonomia recebe 

em um emprego específico, confusões desnecessárias e nefastas surgirão”. 

 

A expressão autonomia origina-se “do grego autós, “o próprio”, mais nonos, que tanto significa “lei” 

quanto “convenção”. Ser autônomo significa, assim “dar-se a sua própria lei”, em vez de recebê-la por 

imposição. O que isso quer dizer? Tomar nas mãos o próprio destino” (SOUZA, 2006, p.69). Quando os 

sujeitos tomam as suas decisões, decide por si o melhor caminho a seguir, então, esse sujeito é um ser 

autônomo e atuante e por isso participativo, pois toma parte nas questões que lhe diz respeito. Mas, a 

autonomia pode ser classificada, não apenas no sentido individual, mais também no sentido coletivo. 

 

Conforme Souza (2006) a autonomia individual pressupõe três fatores: a capacidade psicológica, 

recursos materiais e instituições sociais que a garantam. O primeiro fator corresponde ao sujeito que se 

compreende como parte do mundo em que vive e que é capaz de transformá-lo a fim de atender as 

suas necessidades; o segundo tem relação com os próprios meios de sobrevivência para uma vida 

digna; e o último, são os espaços para o exercício da autonomia. A autonomia coletiva tem relação com 

as instituições sociais que asseguram a igualdade dos membros de um grupo, com necessidades 

coletivas em comum. Mas, há outros fundamentos que sustentam a autonomia. 
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Paulo Freire (1996) ao escrever sobre a Pedagogia da autonomia, ele indica saberes necessários ao 

exercício da autonomia. Em concordância com a discussão da participação, alguns desses saberes 

serão discorridos, os quais são: criticidade, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, reflexão sobre a prática e liberdade. 

 

A criticidade é um saber para autonomia porque é através dele que ocorre a superação da 

ingenuidade. Este saber é adquirido pela curiosidade que se criticiza e, segundo Freire (1996, p.34), 

esse é um processo, pois “a curiosidade ingênua que “desarmada” está associada ao senso comum, é 

a mesma curiosidade que criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente 

rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica”.  A criticidade é adquirida por 

processo de investigação mais detalhada que se inicia pela curiosidade em esclarecer, em entender 

um determinado fenômeno. À medida que se tem a criticidade é necessário estar aberto ao novo, ao 

desconhecido. 

 

O risco, a aceitação ao novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação são saberes para 

autonomia, pois promove o livre-arbítrio, o direito a escolha. Segundo Freire (1996, p.39) “é próprio do 

pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação ao novo que não pode ser negado ou acolhido só 

porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas cronológico. O velho que 

preserva sua validade ou encarna uma tradição ou marca uma presença continua novo”. A participação 

autônoma se valida pela escolha crítica, que analisa as decisões, que podem ser aceitas, ou rejeitadas. 

A decisão é um exercício que acolhe o pensamento, a opinião sem discriminação de classe, gênero ou 

etnia (FREIRE, 1996). 

 

A autonomia também requer reflexão crítica sobre o fazer. Freire (1996, p.43) argumenta que sem a 

reflexão sobre a prática “falta à rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica”. 

No trabalho com participação, a reflexão sobre a ação irá contribuir para uma prática coerente com o 

discurso, para um saber fazer pautado no conhecimento. A autonomia dos sujeitos da participação 

produz aprendizagem e ensino, tanto se aprende como se ensina no trabalho participativo. Freire 

(1996) chama esse processo de “comunhão”. Mas, além da reflexão, a liberdade é outro saber que 

fundamenta a autonomia. 

 

Segundo Freire (1996, p.119) a liberdade é um saber que “amadurece no confronto com outras 

liberdades na defesa de seus direitos em face da autoridade”. Nos processos de participação, o 

indivíduo exercita a autonomia ao ter a liberdade de decidir, pois “a autonomia vai se constituindo na 
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experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 1996, p. 120). Assim, ao 

passo que os indivíduos vivenciam experiência de participação, decisão, a aprendizagem da 

participação e da autonomia aumenta.  

 

Mas, existem os graus de participação que indicam maior e menor poder de atuação das pessoas nas 

decisões, ou seja, a autonomia como aprendizagem, assim como a participação, pode ter diferentes 

graus a depender do poder de controle dos indivíduos. A próxima subseção tratará de analisar como os 

graus de participação aumentam ou diminuem e como o controle varia conforme a participação. 

 

2.5 Graus de Participação 

 

Para a consideração sobre o grau de participação, dois autores foram consultados, Souza (2006) e 

Bordenave (2007). Ambos fazem análise quanto ao grau de participação com alguns aspectos similares 

e outros diferentes. O estudo mostra que a depender do grau, o controle sobre as decisões pode 

aumentar ou diminuir e, que, a depender do assunto, as pessoas participam mais ou menos.  

 

Souza (2006) utiliza como referência o trabalho de Arnstein sobre a “escada da participação popular”, 

porém na análise que se propõe, o autor utiliza terminologias para indicar o grau de autonomia e/ou de 

heteronomia na relação entre o Estado e a sociedade. Já Bordenave (2007), embora utilize algumas 

terminologias similares, a discussão não se limita a relação entre Estado e sociedade, mas, trata da 

participação de pessoas ou grupos em qualquer organização. Portanto, a participação pode ser 

analisada no nível macro, mas também no nível micro.  

 

Os níveis de participação, segundo Souza (2006), permitem verificar os graus de autonomia em relação 

o de heteronomia. A coerção é o grau mais forte heteronomia, por isso, a autonomia, seja individual ou 

coletiva, não está presente. O governo toma ação e a sociedade é coagida a aceitar. A coerção, em 

geral, ocorre em regimes ditatoriais, totalitários. Porém, também pode estar presente nos modelos de 

gestão democrático-representativo. Como exemplo disso, Souza (2006) menciona os planos de 

ordenamento espacial. Ele diz que: 

 

[...] para a elite existem privilégios acima da lei; para a classe média, vale o respeito aos 
direitos civis e políticos; para os pobres e moradores de espaços segregados, esses mesmos 
direitos se veem recorrentemente feridos pelo Estado, para eles valendo, faticamente, uma 
espécie de risco constante de coerção e arbitrariedade (SOUZA, 2006, p. 415). 
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O autor destaca o abuso de poder na gestão pública, onde qualquer reação contrária aos objetivos 

definidos pelo governo é reprimida, em muitas situações, com violência. A citação também revela a 

injustiça na aplicação da lei perante a existência de dois mundos, duas realidades. A lei pode ou não 

ser aplicada a depender da conveniência e dos interesses. Mas, existem situações em que a 

heteronomia possibilita graus de autonomia.  

 

Com base em Souza (2006) os próximos graus de participação que serão considerados irão apontar 

que à medida que se aumenta a autonomia se reduz a heteronomia. A figura abaixo ilustra os níveis de 

autonomia e de heteronomia conforme há a abertura para o indivíduo ou a sociedade participar na 

gestão e no planejamento público. 

 

 

 

 

      HETERONOMIA 

 

                                                                                                                                   AUTONOMIA 

  Fonte: Adaptação do modelo de Souza (2006) sobre os graus de abertura para a participação. 

 

De acordo com a figura, a manipulação corresponde ao próximo nível de heteronomia. A gestão utiliza 

estratégias a fim de iludir o cidadão. Cria-se uma aparência de “boa gestão”. Na manipulação o nível de 

autonomia é inexistente. O que diferencia do nível coercitivo é que não há o uso de repressão pela 

força física. Mas, servem ao propósito de iludir as pessoas. Souza (2006) menciona o exemplo das 

políticas compensatórias, elas criam uma falsa ideia de solução dos problemas e que parece bom. 

Porém, como o nome diz, as políticas compensatórias são uma compensação que minimiza as 

consequências do problema sem, contudo, resolver as causas que o geram. 

 

A informação corresponde base inicial para que as pessoas tomem conhecimento do que é feito na 

gestão e no planejamento urbano, mas o grau de heteronomia ainda é forte em relação à autonomia, 

Figura 1 - Nível de autonomia x heteronomia conforme o grau de participação 
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pois as pessoas apenas tomam conhecimento das informações que são disponibilizadas pelo poder 

público. Assim, projetos, programas e planos de governo “[...] dependendo do grau de transparência do 

jogo político e da natureza da cultura política, serão menos ou mais completos e confiáveis” (SOUZA, 

2011, p.415).  

  

Além da informação, existe a consulta à população, esta constitui meio do Estado ouvir as pessoas nos 

processos de planejamento e gestão. O mecanismo da consulta atribui mais autonomia que a anterior. 

Os sujeitos além de obterem informação, eles passam a ser consultados quanto às decisões a serem 

tomadas, entretanto isto não significa que as informações obtidas na consulta serão consideradas na 

execução dos planos, programa ou projeto de governo. 

 

A abertura do Estado para que as pessoas participem na gestão e no planejamento podem ser uma 

forma de cooptar representantes das lideranças. Souza (2006) explicita que a cooptação pode ocorrer 

quando a gestão convida indivíduos, que exercem uma liderança popular ou que são ativistas, para 

participar do governo com a finalidade de desmobilizar. Dessa forma, ainda que institucionalize canais 

e instâncias de participação desses grupos, ou de seus membros, o poder de decisão é da gestão. 

 

Na parceria, o grau de participação se caracteriza pelo diálogo, transparência nas decisões 

compartilhadas entre o Estado e a sociedade organizada que mantém interação para a implantação de 

uma política ou intervenção pública. A autonomia já alcança um nível bem mais amplo, pois a 

sociedade tem poder de decisão junto com o Estado. 

 

A delegação de poder, o nível de autonomia e de participação se caracteriza pela abdicação do poder 

de decisão pelo Estado, que deixa instâncias e canais de participação decidir sobre determinados 

assuntos sem a interferência da gestão pública. A delegação de poder envolve elementos da 

democracia direta, assim como na parceria, e é parte da democracia representativa. 

 

A autogestão corresponde à implementação de “políticas e estratégias autogestionariamente, sem a 

presença de uma instância de poder “separada” do restante da Sociedade (Estado), a qual decide 

quanto, quando e como o pode ser transferido” (SOUZA, 2006, p.417). Para esse autor, a autogestão 

pressupõe um macrocontexto social autônomo diferente das democracias diretas, embora possa ter 

casos isolados, como exemplo, Souza (2006) cita que é possível observar experiências 

autogestionárias dos sem tetos na ocupação de imóveis. 
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O próximo modelo de participação a ser analisado é o de Bordenave (2007), que trabalha os graus de 

participação para indicar o controle dos membros nas decisões em uma determinada organização. A 

figura abaixo ilustra os indicadores de controle organizados numa escala crescente e representa a 

participação dos membros de uma organização. 

 

Figura 2 – Graus de participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelo proposto por Bordenave, 2007. 

 

O esquema de Bordenave (2007) indica o grau de participação através de uma escala de controle 

crescente, cujo menor grau concedido aos membros, pelos dirigentes, é o da informação, que pode 

resultar em uma reação capaz de alterar uma decisão ou, também pode ocorrer, dos dirigentes suprimir 

esta reação. 

 

A consulta facultativa é o grau de participação maior que a informação. A gestão pode ou não conceder 

que seus membros sejam consultados. Há casos que a consulta é obrigatória, todos são ouvidos, mas 

a decisão final cabe aos dirigentes. O próximo grau de participação é o de elaboração e 

recomendação. Neste, a participação dos membros é mais efetiva, pois são eles que elaboram e 

recomendam os procedimentos que os dirigentes podem aceitar ou rejeitar mediante uma justificativa a 

posição adotada. 

 

O próximo grau é o da co-gestão. Neste, a gestão é compartilhada. Segundo Bordenave (2007, p.32), 

embora os dirigentes tenham “uma influência direta na eleição de um plano de ação e na tomada de 
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decisão” os seus membros também tomam parte das decisões através comitês, colegiados, conselhos 

ou outros. 

 

A delegação, maior que a co-gestão, se caracteriza pelo poder de decisão que os delegados possuem. 

Os membros não precisam consultar os dirigentes, em determinados campos, pois possuem autonomia 

para decidir, porém, como salientado, há restrições sobre o que será delegado a estes. 

 

O último grau de participação é a auto-gestão. Não há diferença entre os membros e os dirigentes. 

Bordenave (2007, p. 32) explica que “o grupo determina seus objetivos, escolhe seus meios e escolhe 

os controles pertinentes, sem referência de poder”. Neste estágio, a participação é autônoma, os 

sujeitos (dirigentes e membros) são responsáveis por todo o processo, desde a discussão até a 

decisão.  

 

Tanto Souza (2006) como Bordenave (2007) trabalham com os graus de participação, enquanto o 

primeiro enfatiza a autonomia como fator essencial para aumentar a participação, o segundo traz uma 

discussão mais voltada para o modo como a participação determina o controle sobre as decisões. Os 

dois modelos indicam a flexibilidade em determinar o estágio de participação de um grupo. Fatores 

externos e internos podem estar interferindo.  

 

Assim, em determinados contextos a participação pode possibilitar um maior controle e outros não. 

Embora Bordenave (2007) não utilize a expressão autonomia, é possível perceber a sua presença na 

discussão, pois à medida que os membros tomam mais parte das decisões, maior e mais forte é a 

autonomia destes. No trabalho com participação comunitária é interessante identificar qual o grau de 

participação do grupo e o que favorece a maior ou menor participação das pessoas. Para tal, a próxima 

subseção irá tratar de indicadores para avaliar a participação e a autonomia. 

 

2.6 Indicadores qualitativos e a autonomia na participação 

 

Tanto na escala macro e micro de participação foi considerado os níveis de participação que permitem 

verificar o controle e a autonomia das pessoas. Salientou-se que existem fatores que interferem e 

comprometem a qualidade da participação. Essa subseção analisará indicadores para avaliar os graus 

de participação com referência em Souza (2006). Depois, a partir de Demo (2001), como a autonomia 

contribui para fortalecer a participação. 
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O estudo sobre a participação sugere a sua avaliação através de indicadores de performance e/ou 

indicadores qualitativos, que servem para indicar a ambição e a coerência da experiência participativa. 

Segundo Souza (2006, p. 427): “A ambição remete a um plano externo: o alcance, real ou potencial, da 

experiência; os seus objetivos manifestos (ou latentes). A coerência remete a um plano interno: 

ausência de contradições; transparência e accountability4; capacidade de autoaperfeiçoamento”. 

 

Enquanto a ambição busca concretizar os objetivos delineados com ações participativas, a coerência, 

que se acha interligada, visa tornar a conquista dos objetivos um procedimento de todos, com 

acompanhamento, discussão, reformulação e avaliação. Para avaliar o alcance e a coerência da 

experiência participativa, Souza (2006) sugere seis indicadores qualitativos que qualificam a 

participação no plano externo e interno, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Indicadores para avaliar e monitorar o alcance e a coerência da participação 

INDICADORES OBJETIVO 

Profundidade decisória 
Conhecer quando e sobre quais assuntos a participação é 
consultiva ou deliberativa. 

Extensão da participação 
Identificar como foi feita a seleção e/ou a recomendação 
dos membros dos conselhos. 

Grau de transparência e accountability 
Reconhecer a regularidade e o modo como às informações 
são transmitidas. 

Caráter participativo da malha territorial 
Indicar o modo, os critérios utilizados para fazer a 
configuração das unidades territoriais, referências para a 
participação. 

Inclusividade 
Verificar, em termos proporcionais, os indivíduos que 
compõem as instâncias representativas. 

Grau de suporte ativo à participação 
Verificar as ações de inclusão dos indivíduos da 
participação. 

Fonte: Elaboração com base teórica em Souza (2006). 

 

A utilização dos indicadores, na avaliação e monitoramento, segundo Souza (2006, p. 430) serve como 

“objeto de apreciação e escrutínio públicos, e jamais empurrados goela abaixo da população, 

tecnocraticamente”. Embora, Souza (2006) aplique os indicadores para avaliar e monitorar a 

participação na gestão e planejamento, como elemento a ser utilizado no trabalho entre técnicos, 

gestores e sociedade, este modelo de avaliação também pode ser um instrumento de estudo e 

pesquisa para estudantes que objetivam desenvolver trabalhos com participação comunitária.  

                                                           
4 São mecanismos/instrumentos de exercício do accountability horizontal: o sistema de freios e contrapesos estabelecidos 

na constituição; a atuação do Ministério Público; os Tribunais de Contas, as Controladorias Gerais e Agências 
fiscalizadoras; as Ouvidorias públicas; os Partidos políticos. Há autores que também incluem a imprensa em geral. O 
accountability vertical ocorre quando os cidadãos controlam os políticos e governos através de plebiscito, referendo e voto, 
ou mediante o exercício do controle social – pressupõe uma ação entre desiguais (PALUDO, 2011). 
 
 



47 

 

O uso dos indicadores de performance em atividades com participação comunitária contribui para a 

avaliação do processo e aprimoramento das ações participativas, o que irá colaborar para aumentar o 

nível de autonomia. 

 

A consideração sobre participação objetivou a compreensão do uso da expressão participar. O estudo 

sinalizou o sentido tomar parte; em que o indivíduo se envolve de modo espontâneo é o utilizado nesta 

pesquisa. Trouxe também para a discussão a origem da participação, na Grécia, como as pessoas 

tomavam parte dos assuntos públicos e a relação entre a participação e a política.   

 

O estudo indicou que a participação ocorre em dimensões macro e micro, que a legislação brasileira 

tem avançado sobre a participação popular nos processos de planejamento e gestão. Porém, salientou 

a necessidade de melhorar a macroparticipação por ampliar e aprofundar esta discussão. Sinalizou que 

a microparticipação pode ser um caminho para o fortalecimento da macroparticipação enquanto 

processo de aprendizagem. 

  

Como aspecto final desta consideração foram analisados os saberes para o fortalecimento da 

autonomia individual e coletiva. Que a autonomia, como processo de aprendizagem, também é um 

elemento que lança base para a participação, reflete o grau de atuação e decisão.  

 

Uma vez que se tem a compreensão sobre a participação, o próximo assunto a ser analisado, na seção 

seguinte, envolve a microparticipação, o trabalho com participação comunitária, as metodologias que 

podem ser utilizadas, o que é e como se desenvolve este tipo de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3 Participação Comunitária e seus sujeitos  (comunidade e técnicos) 

 

A seção anterior considerou a participação e suas peculiaridades. Nesta se dará atenção a 

microparticipação comunitária e os seus fundamentos. Discorrerá sobre o desenvolvimento deste tipo 

de trabalho. Para isso, consideram-se as características da comunidade, salienta o papel do líder 

comunitário e a responsabilidade que a comunidade tem ao escolhê-lo. Analisa a partir de autores 

como Souza (1993) a função do profissional ao atuar em comunidades, as técnicas e metodologias que 

podem ser utilizadas. Esta seção indicará que a participação comunitária é uma aprendizagem tanto da 

comunidade como dos técnicos que, juntos, aprendem o caminho da participação. 

 

3.1 Participação Comunitária 

 

A participação comunitária é uma categoria da microparticipação que possibilita a aprendizagem e o 

amadurecimento dos sujeitos nos processos participativos. Mas, o que de fato é participação 

comunitária? Antes de considerar esta pergunta e suas implicações, será considerado o conceito de 

comunidade e sua estrutura. Pedro Demo (2001) explica que o termo comunidade é um ambíguo e que 

sua aplicação é para pequenos agrupamentos, com relativa homogeneidade, mas cujo tamanho é difícil 

precisar. Seu uso, em geral, aplica-se as: 

 

[...] comunidades rurais a determinadas regiões circunscritas, com alguma identidade visível, 
comunidade urbana até mesmo a uma cidade inteira. No limite, atribui-se o termo a meras 
referências geográficas limitadas ou a grupos sociais com alguma identificação específica. É 
o caso, por exemplo, da “comunidade de informação”, da “comunidade acadêmica”, etc 
(DEMO, 2001, p.86). 

 

O termo comunidade, conforme observado, aplica-se a vários tipos de agrupamento relativamente 

pequeno e homogêneo. Bordenave (2007) também salienta que um grupo comunitário é coeso e 

possui em sua formação outros pequenos grupos ou associações presentes, através das escolas, das 

igrejas, etc. Como representação, a comunidade tem o líder, figura que atua na associação do bairro. 

Depois de considerar as características de uma comunidade, os próximos parágrafos abordarão a 

temática da participação comunitária. Segundo Bordenave (2007): 

 

[...] a participação comunitária consiste num microcosmos político-social suficientemente 
complexo e dinâmico de forma a representar a própria sociedade ou nação. Quer dizer que a 
participação das pessoas em nível de sua comunidade é a melhor forma de preparação para 
a sua participação como cidadão em nível da sociedade global (BORDENAVE, 2007, p.58). 
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A participação comunitária é um pequeno núcleo, parte de um todo, que por ser político e social 

discute, analisa a sua realidade em busca de soluções. Na comunidade as pessoas podem se 

capacitar, aprender e aumentar o seu nível de atuação, pois à medida que aprendem, estes indivíduos 

se percebem no mundo e passam a discutir temáticas relacionadas com seu cotidiano. Aprofundam as 

discussões que interferem na qualidade de vida em escalas cada vez maiores. 

 

Ainda segunda Souza (1993, p. 79), a participação comunitária é um: “processo existencial concreto, se 

produz na dinâmica da sociedade e se expressa na própria realidade cotidiana dos diversos segmentos 

da população”. Então, são as pessoas que movem todo o processo, porque a participação se justifica 

pelos seus interesses.  

 

Para o exercício da participação comunitária são salientados três elementos: a conscientização, a 

organização e a capacitação. Do que se trata a conscientização e qual a relação com a comunidade? A 

próxima subseção tratará de responder estas questões. 

 

3.2 Consciência, organização para participação comunitária 

 

Ao trabalhar com participação comunitária corre-se o risco de pensar no técnico como aquele que irá 

resolver os problemas da comunidade ou irá fazer com que esta possa se conscientizar quanto ao 

papel que tem na transformação comunitária, mas isso é uma ilusão conforme será observada nesta 

subseção, que abordará o conceito de consciência, suas classificações e a importância da 

organização.  

 

A palavra consciência é definida, pelo dicionário Michaelis on-line, como a “[...] percepção imediata da 

própria experiência; capacidade de percepção em geral”. Então, a conscientização ocorre no íntimo de 

cada indivíduo que se percebe através da sua prática, do seu cotidiano. Por isso, ao se trabalhar a 

formação para a participação comunitária, não se tem em mente que o técnico seja aquele que irá 

conscientizar. De acordo com Souza (1993, p.73): “[...] consciência é a visão de mundo do homem 

sobre as coisas”.  É a percepção do indivíduo, inserido em seu contexto sócio-político, que irá contribuir 

para que este se conscientize da sua realidade. 

 

Pedro Demo (2001) salienta como fundamento, ou princípio para a participação comunitária a 

consciência crítica da realidade, que contribui para o sujeito se reconhecer criticamente capaz de: 
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transformar e de ser transformado; de formular estratégias para enfrentar os problemas que o afeta; de 

se organizar, pois é na organização que os sujeitos podem intervir na realidade.  

 

Além da consciência crítica, Souza (1993) menciona outras formas de consciência, por exemplo: a 

individual, esta se consolida na medida em que o indivíduo toma para si as causas e motivos das 

necessidades coletivas; a consciência social que se concretiza na comunidade, quando os seus 

membros enfrentam, juntos, as razões das mesmas necessidades.  

 

De acordo com Demo (2001) existe outra categoria da conscientização, a consciência política, que 

habilita a comunidade interferir nos processos decisórios por propor, discordar, enfim decidir o que é 

melhor para a comunidade. É através da consciência política que a comunidade obtém as seguintes 

características: 

 

a) interpretação do poder como vindo de baixo para cima; a comunidade é detentora do 
poder; não pode haver membros com privilégios prévios, “nem famílias reais ou 
coronéis”; 

b) em consequência, que está no poder, foi colocado lá pela comunidade, em delegação; 
não é dono do poder; o comando deve ser entendido como “autoridade ministerial”, ou 
seja, de serviço; a razão de ser do poder é o serviço de base; 

c) quem está no poder, por delegação da base, deve constante prestação de contas a 
ela; a base, ademais, pode depô-lo sempre que o desejar, dentro de regras de jogo 
comuns; 

d) voto ativo e passivo geral, de tal sorte que todos podem ser indicados ao poder, bem 
como todos participam no processo de identificação: no caso mais radical, todos, em 
rodízio, são designados pela base para ocupar o comando, mesmo que alguém não 
seja propriamente um líder ou entenda de administração e gestão; 

e) estabelecimento de regras comuns de jogo quanto ao exercício de poder, que somente 
podem ser mudadas em assembleia geral ou por votação geral; entre eles; rodízio de 
poder; possibilidade de depor; prestação de contas, controle burocrático, etc. 

 

As características indicadas por Demo (2001) demonstram que a autonomia é marcante na 

comunidade participativa e, junto com ela, a responsabilidade de todos comunitários. A representação 

comunitária é uma escolha da comunidade que participa da gestão ao eleger e ao elaborar as normas 

de liderança comunitária.  

 

Por outro lado, o líder eleito tem a responsabilidade de prestar contas e pode ser destituído em caso de 

violação das regras estabelecidas pela comunidade. Segundo Gandin (2005): “Cada grupo sabe o que 

é bom para si, mesmo que a alguns pareça que as pessoas sejam ignorantes porque não sabem as 

mesmas coisas que eles sabem” (GANDIN, 2005, p. 107). Na participação comunitária, independente 

da posição, individualmente e/ou em grupo, todos tem o compromisso com a comunidade. Daí a 

importância da organização comunitária. 
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A organização é um requisito básico para participação comunitária. Para a comunidade se organizar 

salienta-se que seus membros deem atenção a: organização, avaliação e diálogo. Estes três atributos 

interferem na organização. Souza (1993, p.94) explica que ao se organizar a comunidade considere: 

 

 Organização não só a partir de objetivos definidos, mas, também, levando em consideração as 

possíveis implicações que o enfrentamento desses objetivos supõem; 

 Avaliação compreende analisar a realidade social concreta para evitar os fracassos que 

venham a contribuir para o recuo e/ou esfacelamento do processo de organização; 

 Diálogo, individual ou grupal, elemento fundamental para que o processo de organização 

avance como resposta aos interesses da população. 

 

A conscientização e a organização são elementos que fundamentam a participação comunitária, pois é 

a partir da consciência que os membros da comunidade, individualmente ou em grupo, se percebem 

em sua realidade social, enxergam os seus problemas, que também são os de outros e se organizam a 

fim de enfrentá-los.  Porém, a conscientização e organização são processos históricos que contribuem 

para a cultura da participação, assuntos a serem analisados a seguir. 

 

3.3 Participação: uma questão de cultura? 

 

É comum ouvir dizer que os brasileiros não participam porque é uma questão cultural. Mas, se assim 

for, é interessante saber: Qual o significado e origem desta palavra? E, se pode uma cultura ser 

transformada, a fim de atender as práticas participativas? Para obter respostas a estas questões foram 

considerados os teóricos Bordenave (2007) e Demo (2001) que ajudam a compreender a influência da 

cultura nos processos participativos. 

 

De acordo com Bordenave (2007, p.48) a cultura latino-americana é pouca participativa, segundo ele 

“nós costumamos deixar que uns poucos se encarreguem das decisões e das atividades, reservando-

nos apenas o direito de criticar o seu desempenho”. Esta realidade não é assim pelo simples 

conformismo, pois conforme Demo (2001, p.32) o brasileiro “não decidiu pelo parasitismo, mas foi 

levado a tanto pela estrutura de dominação”. A cultura da não participação é resultado de um contexto 

sócio, histórico e político que pode ser modificado. 

 

Mudar uma cultura é possível, embora leve tempo. De acordo com Serpa (2007) a palavra cultura 

originou-se em Roma e tem a ideia de cultivar. Além disso, Demo (2001, p. 55) também explica que a 
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“cultura significa produto tipicamente humano e social, no sentido da ativação das potencialidades e da 

criatividade de cada sociedade, com relação ao desenvolvimento de si mesma com o ambiente”. 

Portanto, a participação como cultura pode ganhar proporções cada vez maiores, desde que se cultive 

esse processo.  

 

A participação é uma capacidade que as pessoas têm de conquistar os seus objetivos. A comunidade 

organizada pode construir uma história diferente das dos seus antepassados. Isso é possível por 

aprender a participar. Neste aspecto, surge outra questão, esta voltada para o profissional. Pode este 

contribuir na construção da cultura participativa? A resposta a esta questão será desenvolvida na 

próxima subseção, que abordará o papel do técnico no trabalho com participação comunitária, as 

metodologias da participação comunitária e as técnicas que podem ser utilizadas. 

 

3.4 Participação comunitária e o técnico 

 

O estudo das atribuições do técnico no trabalho com participação comunitária será com base em Souza 

(1993), Demo (2001), Nunes (2006) e outros autores que apontam o passo a passo do fazer 

profissional na comunidade. Segundo Souza (1993) a perspectiva do trabalho com participação 

comunitária 

 

[...] é de que o profissional é educando e educador ao mesmo tempo, da mesma forma que a 

população faz com que a conscientização se torne mais um processo comum que vai sendo 

assumido pelos diversos agentes, todos como sujeitos do processo de participação e 

consciência (SOUZA, 1993, p. 90). 

 

Há uma relação de aprendizagem entre profissional e a comunidade, ambos aprendem e ensinam, ou 

seja, trocam conhecimentos, se conscientizam como grupo e individualmente. Mas, como o profissional 

organiza o trabalho em uma comunidade? Como a participação comunitária colabora com o fazer 

técnico? De acordo com Souza (1993) o profissional faz uma preparação que terá como pressupostos 

a: 

 

1- análise da conjuntura social na qual sua prática se situa; 

2- definição e redefinição das diretrizes de ação frente à conjuntura específica e acioná-la 

enquanto prática; 

3- tradução das diretrizes da política social para a realidade da comunidade e identificação dos 

elementos presentes na comunidade que contribuam para a execução das ações. 
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O primeiro pressuposto, a análise da conjuntura, tem como objetivo a definição da problemática que 

será utilizada no processo metodológico de intervenção. A análise envolve coletar informações que 

interferem na comunidade, dados econômicos, políticos e/ou sociais. Verificar o histórico da localidade, 

quais os interesses, preocupações e como o entorno interfere. Estes dados são necessários para 

estruturar o trabalho na comunidade. 

 

Depois que se estruturou a problemática, a próxima etapa são as diretrizes de trabalho, ou seja, definir 

o meio para solucionar a problemática. Para isso, determina-se a metodologia conforme os interesses e 

as preocupações da comunidade. Souza (1993, p.121) enfatiza que nesta fase: 

 

Não devem tomar como base exemplos retirados de outras realidades, dispensando-se, por 
conseguinte, de se dirigiram a própria realidade cotidiana da população. Supõem apreender-
se o conjunto das forças comuns e daquelas contraditórias que se fazem presente a essa 
realidade.  

 

A metodologia há de ser apropriada à localidade. Tomar outras realidades pode ser interessante para 

estudo (o paralelo entre realidades pode ser respaldo na identificação de características semelhantes 

e/ou diferentes), porém cada caso é específico. 

 

A tradução das diretrizes se faz a partir da história local, dos objetivos almejados e das ações. Significa 

transformar a realidade conforme os interesses e as intenções da própria comunidade. Para isso, 

Souza (1993) salienta que técnico: 

 

 Conheça os objetivos da(s) ação (ões) e as possibilidades de concretizá-las a partir da 

realidade dos comunitários; 

 Dimensione objetivos imediatos e os mediatos conforme a conjuntura e suas prováveis 

alterações. Estes dois aspectos podem fazer com que os objetivos sejam redefinidos. 

 Desenvolva uma relação com a comunidade que sustente um processo contínuo de ação-

reflexão; 

 Identifique o nível de organização da comunidade e quais os processos que podem ser 

requeridos para alcançar novos estágios; 

 Estimule a reflexão da comunidade sobre a realidade, de modo contínuo, a fim de que esta 

possa apreender as alterações e descobrir alternativas de enfrentamento; 
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 Crie ambientes para que as pessoas possam: expressar interesses e como conquistá-los; 

avaliar as ações e seus efeitos de modo contínuo; 

 Organizar dados, elementos obtidos com as ações desenvolvidas, documentar todos os 

procedimentos realizados a fim de elaborar planos, metas da comunidade e avaliação. 

 

O profissional atuará junto à comunidade com estratégias que aprofundem as discussões para além da 

resolução imediata do problema, fará isso ao buscar soluções para as causas que geraram ou geram 

um determinado problema na comunidade. Isto implica no uso de metodologias da participação 

comunitária. O procedimento técnico preparatório é uma aprendizagem que se constrói com a 

participação dos comunitários, cuja continuidade de ação-reflexão-ação contribui para o 

desenvolvimento de todo o processo participativo e também para que a comunidade possa estar 

participando da Política Urbana. 

 

A assimilação das atribuições e dos pressupostos para o trabalho com participação comunitária 

contribui para: a sistematização, a rigorosidade técnica e epistemológica. Lembrando que a 

metodologia da participação comunitária envolve a relação entre o profissional e os comunitários, que 

se articulam no processo de aprendizagem. Diante a consideração referente ao papel do técnico, a 

subseção que segue discorrerá sobre as metodologias da participação comunitária. 

 

3.5 Metodologias Participativas em Comunidades 

 

O estudo das metodologias participativas em comunidades fundamenta-se em Maria Luiza de Souza 

(1993); Nunes (2006) e outros autores que indicam estratégias de intervenção com participação 

comunitária. De acordo com Souza (1993) o processo metodológico envolve três dimensões 

interdependentes: a técnica, a teórica e a política. Esta última tem como base a dinâmica estrutural da 

sociedade, por isso toda ação de caráter social terá também a dimensão política. Já as duas primeiras 

dimensões, a técnica e a teoria, relacionam-se, pois se caracterizam: 

 

[...] por um conjunto de atos articulados dentro de uma sistemática dada. Esta sistemática, 
implícita ou explicitamente, revela a existência de uma teoria subjacente. [...] A objetividade 
de uma teoria requer confrontos e reelaborações contínuas a partir de alterações e 
redescobrimentos da realidade que se vão operando com a prática social (SOUZA, 1993, 
p.165). 
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A ação profissional que contribui para a participação comunitária é pensada sistematicamente através 

do uso de técnicas pautadas em uma determinada teoria. Portanto, a intervenção do profissional em 

uma comunidade pressupõe a articulação das dimensões supracitadas.  

 

A dimensão técnica a ser utilizada está vinculada a uma teoria que poderá ser confrontada e 

reelaborada a partir da realidade. Outro elemento, que complementa o fazer profissional, é o 

compromisso. Não há como pensar a técnica desvinculada dos interesses do profissional para com a 

localidade da investigação e dos meios que possam solucionar as problemáticas.  

 

O profissional ao iniciar um trabalho em uma determinada comunidade dará atenção à abordagem que 

utilizará. Segundo Souza (1993, p.182) a abordagem é o “[...] o próprio ato de abordar. A sua 

importância está no chamar a atenção para o ato de achegar-se ou aproximar-se da população. Este 

ato pode revelar diferentes tendências e objetivos”. O primeiro contato do profissional na comunidade 

compromete todo o processo, por isso que este tem que ser acertado. 

 

O contato inicial, em geral, se faz com as lideranças da comunidade. Nessa fase o técnico irá identificar 

qual o tipo de liderança que a comunidade possui. Nunes (2006), ao salientar o papel do líder na 

comunidade, o descreve do seguinte modo: 

 

O líder é mais escolarizado e seu nível salarial é um pouco maior. Pela sua vivência pessoal 
e suas características próprias, o líder é alguém que possui uma visão de mundo alargada 
com relação aos outros habitantes. Ele tem também as capacidades pessoais particulares, 
como a de convencer, seja pela sinceridade e o exemplo – a persuasão – seja pela 
autoridade que inspira. Ele se distingue dos outros por uma perseverança particular na busca 
de seus objetivos, e deve ter também uma certa capacidade de sacrifício pessoal, porque a 
liderança significa a saída do mundo privado para o engajamento dos problemas que dizem 
respeito aos outros (NUNES, 2006, p.59). 

 
 

Portanto, o líder é um indivíduo de dentro da comunidade que se diferencia dos demais pelas suas 

habilidades, que podem caracterizá-lo como líder forte ou mobilizador. Segundo Nunes (2006) o tipo de 

liderança compromete o desenvolvimento do trabalho de participação comunitária. No quadro abaixo 

são descritas as características de um líder forte e do mobilizador. 
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Quadro 3 – Características das lideranças comunitárias 

LÍDER FORTE LÍDER MOBILIZADOR 
 Convence as pessoas de que tem poder particular 

de mudar a vida das pessoas; 
 
 

 O reconhecimento é típico das sociedades 
tradicionais que usam o autoritarismo, 
paternalismo, mas também o carisma; 

 

 A liderança é um exercício exclusivo, por isso 
utiliza-se o singular para este tipo de liderança, o 
líder é que irá tomar as decisões para a 
comunidade. 

 Usa de persuasão para que as pessoas acreditem 
em seu potencial, que elas podem melhorar as 
suas vidas; 

 

 É reconhecimento provém de uma construção de 
ações dentro da comunidade, do poder de 
mobilização comunitária e são as pessoas da 
comunidade que legitima sua liderança. 

 

 O mobilizador utiliza na sua liderança a 
participação dos membros da comunidade para 
estar resolvendo, discutindo as questões de 
interesse comunitário, de modo que é uma 
lideranças do plural já que a contribuição de mais 
de uma pessoa na gestão comunitária. 

Fonte: Elaboração com base em Nunes, 2006. 

 

Espera-se que a escolha da liderança seja uma ação democrática e que, conforme observado acima, o 

líder possua características que o habilite ao exercício de liderança. A escolha do líder é uma 

responsabilidade dos comunitários, que pressupõe a autonomia e a organização, conforme já 

salientados. Quanto ao profissional, o contato com a liderança servirá de elo com a comunidade e, ao 

mesmo tempo, de auxílio. A presença de um líder mobilizador contribuirá para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas na comunidade, pois este envolve os comunitários em sua gestão. 

 

Outro aspecto a ser observado pelo profissional é que a depender da abordagem, este pode 

demonstrar, para a comunidade, autoritarismo e intimidação através de palavras e ações. Também 

pode se mostrar incapaz de transmitir alguma mensagem em razão da insegurança. Por isso, o ideal é 

mostrar autoridade, que se estabelece pelo conhecimento e não ser autoritário para ser aceito.  

 

No trabalho de participação comunitária o uso de técnicas específicas contribui para despertar o 

interesse, a curiosidade, indagações e novos encontros de discussão entre os comunitários (SOUZA, 

1993). Abaixo, seguem as técnicas que podem ser utilizadas no trabalho de participação comunitária. 
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Quadro 4 - Técnicas do trabalho de participação comunitária 

Técnica Objetivo 

Informes técnicos 
Identificar dados sobre a comunidade a fim de conhecer a 
realidade local para análise do local; 

Documentação  Sistematizar as informações gerais e específicas da área; 

Observação 
Especificar o que se observa para compreender a realidade 
de intervenção; 

Diálogo ou entrevista 
 

Coletar informações complementares que indicam os 
interesses da comunidade; 

Reuniões 
Coletar informações sobre os interesses locais, estruturar 
ações, avaliar os processos de participação comunitária, 
etc. 

Palestras Transmitir informações; 

Notícias 
Informar a comunidade para que todos tenham acesso às 
decisões e acordos; 

Recursos Audiovisuais Facilitar a comunicação 

Pesquisa-ação 
Captar a realidade (trabalho conjunto entre comunidade e 
profissionais). 

Fonte: Elaboração própria com base em Souza, 1993. 

 

Os informes técnicos, como o nome diz, são as informações sobre a comunidade. São os dados gerais 

(físicos, sociais e outros) que podem ser obtidos em órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), etc. E, dados 

específicos sobre a localidade. Estas informações permitem que o técnico possa compreender o 

desenvolvimento local, por exemplo, nível de educação, saúde dos moradores, além de verificar se há, 

ou houve a existência de programas locais, processos de trabalho comunitários já desenvolvidos. 

A documentação tem a finalidade de sistematizar os informes técnicos. Os documentos incluem mapas, 

fotografias, leis, decretos, planos, projetos e ou jornais, etc. da localidade. Existe também a 

documentação do próprio processo de participação comunitária e compõe-se do: caderno de campo 

com anotações referentes à comunidade que possam interessar ao trabalho; dos relatórios das 

reuniões; de estudos sobre a localidade; das palestras; apresentações e/ou avaliações das atividades 

desenvolvidas. 

 

A observação é um processo tanto mental quanto técnico. Através da observação o profissional toma 

conhecimento de fatos da comunidade que permitirão uma melhor compreensão da realidade o que 

possibilitará buscar meios para atingir os objetivos delineados com a comunidade. É uma técnica 

porque o profissional irá especificar o que foi observado, mensurá-lo, se necessário, indicar o que estes 

significam e revelam da comunidade. 
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O diálogo é uma técnica que inclui o interesse do profissional em conhecer a realidade da comunidade, 

por isso, essa técnica consiste na troca de conhecimentos entre o profissional e a comunidade. O 

profissional ao aplicar a técnica do diálogo, prestará atenção ao assunto falado, à forma como se fala e 

o propósito para evitar ser mal interpretado. E, sobretudo, o profissional tem de saber escutar a 

comunidade. 

 

Para estabelecer uma boa comunicação entre técnico e comunidade não basta apenas uma boa 

linguagem ou ser acessível. Marcelo Lopes de Souza (2006, p.268) salienta que a linguagem técnica é 

acessível por ser “[...] objetiva, enxuta, agradável e, sempre que possível, despida de jargão técnico” e, 

também inteligível. O dicionário Aurélio define o termo inteligível como o “que se entende ou é fácil de 

ser compreendido” e Souza (2006, p.268) diz que o inteligível. “[...] não se confunde com a sonegação, 

em nome da simplicidade, de material imprescindível a uma boa (in) formação crítica, nem tem haver 

com circunscrever a informação a constrangedoras “cartilhas””.  

 

O profissional ao tratar tecnicamente de um assunto de interesse da comunidade, utilizará uma 

linguagem clara por transmitir todas as informações pertinentes. Uma fonte de aprendizagem para a 

comunicação é o diálogo com os comunitários, pois possibilita a apreensão do universo vocabular. O 

processo comunicativo inclui também a habilidade de escutar, que não é fácil. Rubem Alves (1999, s/p) 

diz o seguinte: 

 

[...] ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade [...] a gente 
não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele 
diz com aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Como se aquilo que ele diz não 
fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a 
gente tem a dizer, que é muito melhor. 

 

A dificuldade de ouvir pode estar na altivez de se achar superior ao outro e que a fala do outro não tem 

importância. Mas, no trabalho com participação comunitária o saber escutar faz a diferença. É através 

da escuta que se passa a conhecer e a aprender da comunidade. Esta é uma técnica que envolve uma 

atitude compreensiva e empática com o outro. A próxima técnica a ser analisada, entrevista, também 

envolve a escuta. 

 

 A entrevista é uma técnica que complementa a comunicação e auxilia na construção metodológica da 

participação comunitária. Pois, ao coletar informações subjetivas e/ou objetivas o profissional pode 

elaborar e executar, com a comunidade, ações de intervenção local. Este é um processo dinâmico de 

diálogo (troca de informações) que se estabelece por meio da mobilização comunitária a fim de 
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alcançar os objetivos estabelecidos. Mas, pensar e estruturar ações participativas coerentes com a 

realidade depende de espaços para o exercício do diálogo. 

 

As reuniões são consideradas como técnicas do trabalho de participação comunitária. Pois, são 

momentos para a comunidade e os técnicos refletirem sobre a organização, as ações e os interesses 

da comunidade. Nestas, os comunitários podem propor novas ações, opinar e discordar. Além disso, as 

reuniões também são espaços para desenvolver a escuta. 

 

Outra técnica são as palestras que também reúnem as pessoas. Nesta, o objetivo é a transmissão de 

informação e a reflexão sobre um determinado tema de interesse. Através das palestras, a comunidade 

obtém esclarecimentos sobre os assuntos que a afeta e pode, então, decidir quais decisões tomar para 

conseguir os resultados almejados. Souza (1993) alerta que ao organizar uma palestra observe que: 

 

 esta só tem sentido se for uma resposta ou corresponder aos interesses da comunidade; 

 para a comunidade estar presente a(s) palestra(s), a organização desse evento irá fornecer 

antecipadamente, informações sobre o local, a data, a hora e o tema a ser considerado; 

 Chegar antes do horário programado permite organizar o espaço para receber os convidados 

(comunidade); 

 Os recursos audiovisuais embora facilitem a compreensão, estes não são um fim em si 

mesmo; 

 

As observações alistadas acima são necessárias para atingir o propósito da palestra e atender aos 

interesses da comunidade. Mas, há outas técnicas que auxiliam na transmissão de informações a 

comunidade. Esta é a notícia. As notícias são informações breves, objetivas e impessoais. Através 

destas a comunidade pode saber o que irá acontecer ou o que está acontecendo na comunidade, as 

ações realizadas e/ou outros assuntos.  

 

De acordo com Souza (1993), os recursos audiovisuais são meios materiais que facilitam a 

comunicação e a reflexão cujo uso sistemático faz dos mesmos uma técnica de trabalho para a 

participação comunitária. Os recursos podem ser oral, escrito e visual, por exemplo: a televisão, o 

cinema, o slide, o vídeo, etc. 

 

Uma técnica muito utilizada nos trabalhos com participação comunitária é a pesquisa participante 

também chamada de pesquisa ação.  Borda (1986, p.43) descreve-a como “[...] a metodologia que 
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procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma relativa 

independência do exterior”. 

 

 No trabalho de participação comunitária, que tem como pressuposto a autonomia da população, a 

pesquisa ação é uma das técnicas que centraliza as atividades na comunidade. De acordo com Paulo 

Freire (1986, p.35) este é um método alternativo cuja captação da realidade se dá: “na relação dialética 

entre objetividade e subjetividade [...] a pesquisa como ato de conhecimento, tem como sujeitos 

cognoscentes, de um lado, os pesquisadores profissionais, de outro, os grupos populares e, como 

objeto a ser desvelado, a realidade concreta”.  

 

Embora os dados científicos sistematizados, através de órgãos, sejam requisito, conforme já 

considerado nesta subseção, as informações subjetivas da comunidade complementa o conhecimento 

sobre a realidade dos comunitários. Por isso, a relação entre o técnico e a comunidade se dá de forma 

horizontal, ambos ensinam e aprendem. De acordo com Boterf (1999, p. 52) é através da pesquisa 

ação que o técnico “procura auxiliar a população a identificar por si mesma os seus problemas, a 

realizar a análise crítica destes e a buscar soluções”.  

 

3.5.1 Aplicação de metodologias da participação comunitária 

 

Depois de considerar as técnicas que podem ser utilizadas no trabalho com participação comunitária. 

Esta subseção apresentará duas experiências de participação comunitária no campo do planejamento 

urbano. A primeira refere-se à revisão do Plano Diretor em Diadema, São Paulo, e a segunda é a 

elaboração de um plano de bairro em Vila Verde, Salvador. Os dois exemplos demostram como 

desenvolver uma metodologia de intervenção urbana com a participação comunitária, quais os desafios 

e as estratégias utilizadas para alcançar integrar os comunitários nas ações. 

 

A elaboração e aprovação do Plano Diretor 2001 de Diadema, conforme Baltrusis et al. (2001) não foi 

um trabalho fácil, mesmo com a abertura da gestão para a participação comunitária. A cidade é um 

espaço que comporta pessoas de diferentes valores e objetivos, de modo que na hora de planejar 

ocorrem embates de interesses entre os grupos. Além disso, existe a desinformação e o desejo de que 

as demandas particulares sejam atendidas.   

 

O contexto descrito colabora para que haja “... um diálogo entre surdos e mudos. De um lado, os 

técnicos com a pílula mágica que vai resolver todos os problemas da cidade. E de outro, a população, 
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ou a sociedade organizada, com suas demandas emergenciais e pontuais” (BALTRUSIS et al., 2001, 

p.108). Sendo assim, como trabalhar a participação comunitária? Como o profissional pode 

desenvolver dialogar com a comunidade? Estas questões serão respondidas conforme o desenrolar da 

metodologia utilizada nesta experiência. 

 

Segundo Baltrusis et al. (2001), primeiro, identificaram-se as forças mobilizadoras de Diadema 

(representantes dos movimentos ambientalistas, de moradia, sindicatos, conselhos, orçamento 

participativos, e outros). Estas forças foram importantes para o envolvimento da comunidade nas 

atividades de participação. As próximas ações do trabalho foram: 

 

1- Leitura da cidade – os técnicos usaram dados secundários e primários, a fim de avaliar a 

aplicação do plano anterior. Os resultados da leitura foram discutidos com os representantes 

da comunidade, as lideranças locais; 

2- Reuniões e audiências públicas – técnicos e comunidade elaboraram e discutiram propostas 

para serem incorporadas no novo plano; 

3- Oficinas de formação de agentes de planejamento – representantes dos movimentos sindicais, 

conselheiros, entre outros, participaram das oficinas a fim de se tornarem “agentes de 

planejamento para atuar como multiplicadores” (BALTRUSIS et al., 2001, p.110); 

 

 Baltrusis et al. (2001, p.111), salientam que o objetivo das oficinas era  “ capacitar a comunidade e 

ampliar as formas de discussão sobre o tema”. Estas foram compostas pelos membros das 

comunidades e pelos técnicos da prefeitura, em duas instâncias. A primeira para a formulação de 

políticas de intervenção sobre os problemas locais através de audiências, consultas populares e 

reuniões. A outra para atuar na política de desenvolvimento urbano da cidade como um todo. Estas 

instâncias “articuladas com o orçamento participativo, com os demais conselhos municipais e entidades 

representantes” (BALTRUSIS et al., 2001, p.110) atuaram na revisão do Plano de Diadema. 

 

Foram três meses para a realização de dez oficinas com o número de 10 a 25 pessoas. Houve a 

preocupação de contemplar, em cada oficina, representantes dos segmentos de mobilização para que 

as discussões tivessem diferentes opiniões.  

 

A primeira oficina foi de teste, os temas de trabalho foram referentes aos instrumentos legais de 

planejamento e gestão urbana. Nesta fase se percebeu a necessidade de uma dinâmica para a 
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comunidade entender o quê, e para quê construir um plano diretor. Para isso os grupos foram 

subdivididos.  

 

A dinâmica ocorreu em dois momentos: primeiro, os subgrupos discutiram o sentido do plano para eles, 

uma construção pautada na realidade do grupo, com base no conhecimento popular. Depois 

socializaram as construções e elaboraram um significado comum a todos os grupos para realizarem a 

leitura da cidade; no segundo, houve outra subdivisão entre os multiplicadores, estes decidiram como 

realizar as reuniões nas suas comunidades de origem, o trabalho e as discussões sobre o plano.  

 

Baltrusis et al. (2001) salientam a continuidade das oficinas para que a comunidade possa aprimorar o 

conhecimento e as discussões. Mas, o fator tempo foi um desafio para que houvesse esta 

continuidade. O relato mostra que alguns agentes multiplicadores, por terem outras atividades, tiveram 

dificuldades para se reunirem com as suas comunidades, isto faz lembrar que o perfil dos líderes influi 

no desenvolvimento das atividades de participação comunitária, pois como já salientado, a abnegação, 

em algumas situações, é uma característica dos que tomam a liderança.   

 

Apesar das dificuldades, Baltrusis et al. (2001, p.112) dizem que o investimento na formação de 

agentes é o caminho para “que a discussão da cidade e do planejamento não seja apenas um debate 

entre esclarecidos e técnicos”. Portanto, o estudo da realidade local pelos comunitários pode contribuir 

para a participação dos mesmos nos processos de intervenção urbana. A formação comunitária pode 

ocorrer através de outras metodologias. A próxima experiência irá considerar outro método de 

participação comunitária utilizado em um projeto urbanístico no bairro Vila Verde de Salvador Bahia. 

 

O histórico da comunidade de Vila Verde tornou seu estudo ímpar, pois as pessoas deste bairro, 

oriundas de outras comunidades, tiveram suas vidas transformadas por causa das fortes chuvas que 

derrubaram as suas casas e precisaram, então, morar nesse novo lugar. Outro aspecto foi que para 

desenvolver o trabalho de participação, houve um acordo com a prefeitura, já que o projeto inicial não 

tinha a metodologia da participação. A realização deste trabalho teve a participação dos estudantes da 

pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (NUNES, 2006). 

 

Para desenvolver o trabalho em Vila Verde, foram utilizas as técnicas já descritas nesta seção, como o 

levantamento de: informes técnicos e dados sobre a localidade. Informações necessárias ao trabalho 

da participação comunitária. Através destas, o profissional passa a compreender melhor a realidade em 

que irá trabalhar por identificar os interesses e as necessidades da comunidade.  
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A metodologia em Vila Verde foi aplicada em dez meses e acrescenta aspectos que podem contribuir 

para o aprendizado do profissional no trabalho com participação comunitária. O procedimento foi 

composto de duas etapas: a primeira, denominada de atividades pedagógicas, que objetivou 

desenvolver nos comunitários o olhar para o outro, para o diferente, o que envolvia a vizinhança, o 

bairro, como um todo e a equipe de intervenção e; a segunda, identificada como ações coletivas de 

iniciativa comunitária teve como finalidade o fortalecimento da autonomia do grupo.  

 

O quadro abaixo apresenta uma síntese da metodologia da pedagogia da participação com as 

atividades e ações utilizadas na experiência em Vila Verde. A estratégia de trabalho tem a finalidade de 

desenvolver nos membros da comunidade características que favorecem a participação, como: a 

organização do grupo, a comunicação, a autonomia e a capacidade de tomarem decisões. 

 

Quadro 5- Metodologia da Pedagogia da Participação Comunitária 

Atividades Pedagógicas Ações Coletivas 

Características norteadoras: 
 Assunto orientador para desenvolver as 

atividades; ex.: bairro; 
 Caráter lúdico e cognitivo; 
 Discussão e decisão; 
 Discussões a partir de questões gerais; 
 Exemplo para facilitar a compreensão; 
 Resgate das sessões anteriores; 
 Preparar o espaço de aprendizagem; 

Características: 
 Ações para a melhoria do bairro realizadas pela 

comunidade e com o apoio do(s) animador (es) 
externos; 

 Organização, cooperação e compromisso para 
realizar as ações. 

 

Atividades Aprendizagens Ações Aprendizagens 

- Confecção de maquete; - Passar da percepção viva 
(pensamento concreto) para 
o pensamento abstrato; 
- Trabalhar em grupo e 
desenvolver a confiança; 
- Compreender questões 
globais; 
- Conhecer os instrumentos 
de trabalho dos urbanistas; 
- Saber discutir, argumentar, 
tomar decisões, ouvir o 
outro respeitosamente e 
organizar-se em grupo. 

- Criação da Associação de 
moradores; 

- Conhecer o procedimento, 
os documentos necessários 
para concretizar as ações; 
- Como se organizar em 
grupo para conquistar os 
objetivos comuns; 
- como se proceder em 
eleições; 

- Localização dos lotes 
através da Planta do Bairro; 

- Escolha do nome do 
bairro; 

- Discussão das prioridades 
do bairro; 

- Organização de uma 
escola comunitária; 

- Discussão sobre as regras 
de um mutirão dos 
passeios. 

- Organização de uma 
creche comunitária. 

Fonte: Elaboração própria com base teórica em Nunes, 2006. 

 

O quadro indica como capacitar a comunidade para o trabalho de participação. As habilidades 

participativas são apreendidas através das atividades e ações utilizadas no processo de participação 

comunitária.   
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A metodologia da pedagogia da participação utiliza um agente externo, denominado de animador, que 

intervém através de ações e atividades pedagógicas, é uma construção teórica inspirada nas ideias de 

Antonio Gramsci, Jüngem Habermas e Paulo Freire.  

 

De acordo com os teóricos supracitados, respectivamente, a mudança de postura dos comunitários 

depende de um catalizador, que pode ser o animador externo (o profissional, o técnico ou estudantes) 

que possibilitem atividades participativas nas comunidades. A comunicação entre o animador, a 

comunidade e os membros da própria comunidade é um mecanismo para organizar e o desenvolver 

ações e atividades pedagógicas que contribuam para que as pessoas se enxerguem como parte de um 

contexto maior e que podem mudá-lo.  

 

A metodologia aplicada em Vila Verde ensina que o trabalho da participação comunitária envolve uma 

sistematização de ações pensadas e reestruturadas, quando necessário. O trabalho com participação 

comunitária por ser singular, cabe ao animador captar dos comunitários suas ambições, expectativas e 

dificuldades, a fim de sistematizar as atividades e ações coerentes com estes interesses e  

necessidades. 

 

Nunes (2006) indica também que o animador explicite nitidamente o seu papel de agente catalisador da 

comunidade e é ela que tem autonomia para tomar as suas decisões. A presença regular do animador 

externo demonstra o seu compromisso com a comunidade e permite seu aprendizado da realidade 

local, o que facilitará o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Esta consideração explicitou o papel da comunidade e dos profissionais, técnicos em urbanismo. 

Considerou metodologias de participação comunitária que contribuem para o aprendizado dos 

comunitários em escalas maiores. O termo comunidade, conforme considerado, aplica-se a pequenos 

agrupamentos com atributos semelhantes.  

 

O estudo salientou que as comunidades participativas se caracterizam pela organização e consciência 

– política, social, individual e coletiva – qualidades que podem ser desenvolvidas através de ações e 

atividades pedagógicas de participação.  

 

A seção destacou o papel do técnico desde o contato inicial até o exercício das ações. Isto ficou 

evidente no relato das duas experiências que exemplificaram a aplicação das metodologias da 

participação comunitária. A primeira, na elaboração e aprovação de um plano diretor e a segunda, na 
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construção de um projeto urbanístico, ambas participativas. Os relatos demonstraram que o profissional 

desenvolve o trabalho de participação a partir da realidade dos comunitários.  

 

 Portanto, a comunidade é a base para fundamentar as ações que os técnicos elaboram com eles. 

Através da prática de participação comunitária o profissional e a comunidade aprendem e ensinam.  Os 

relatos considerados nesta seção mencionaram a atuação de estagiários da área de arquitetura e 

urbanismo e indicou o espaço urbano como o lócus de intervenção destes profissionais. Por isso, a 

próxima seção dará atenção às raízes do urbanismo e do planejamento urbano. Analisará o histórico 

ensino do urbanismo no Brasil, na Bahia e em Salvador.  
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4    Urbanismo, Planejamento Urbano e participação comunitária 

 

Para considerar a formação do urbanista para a participação comunitária, esta seção irá analisar o 

fundamento histórico do urbanismo, do planejamento urbano para alicerçar o estudo da próxima seção 

que focalizará na formação oferecida pelas IES de Arquitetura e Urbanismo ou Urbanismo em 

Salvador. Esta análise também contribuirá para entender a relação que estes profissionais têm com o 

trabalho de participação comunitária, pois o estudo tem como foco a formação do Urbanista.  

 

 A consideração traz a origem, a definição dos termos urbanismo e planejamento urbano, que são 

analisados de forma comparativa indicando as semelhanças e as diferenças.  Depois, é feita uma 

abordagem sobre o planejamento participativo, suas raízes, características, as críticas a sua aplicação 

e contribuições. Enfatiza que ter a sociedade opinando nas discussões do espaço urbano é um avanço 

e também um desafio, pois implica interesses do capital, do Estado, que regula a participação. Nesta 

relação tem o técnico, sujeito cuja formação envolve saberes necessários ao planejamento urbano e o 

urbanismo participativo. A partir daí, a consideração focalizará no contexto histórico do profissional 

urbanista e nas suas bases de formação. 

  

4.1 Origem e definições do Urbanismo e do Planejamento Urbano 

 

O pensamento sobre o urbano surge por volta das primeiras décadas do século XIX, quando a 

sociedade passa por um conjunto de transformações, que configurará a dinâmica da vida urbana. Essa 

nova realidade provém da Revolução Industrial, que trouxe o aumento da população, mudanças na 

divisão social do trabalho. Em decorrência dessas transformações, Choay (2010, p.3) diz que o espaço 

urbano passou a ser assunto de preocupação, os estudiosos questionavam “a estrutura e o significado 

da relação social”. Buscava-se entender o fenômeno urbano: as indústrias, o comércio, o habitar e o 

locomover das pessoas que passavam por alterações e davam nova forma ao espaço resultando em 

relações sociais diferentes, que se estabeleciam com esse contexto. 

 

Os estudos iniciais sobre o espaço urbano eram voltados para a identificação dos fatores que 

caracterizavam as cidades. Zucconi (2009, p.66) considera que nesse período “indagar é a palavra 

chave [...] para uma aproximação “objetiva”” do fenômeno. Assim, em 1897, Ildefonso Cerdà publicou o 

primeiro tradado intitulado a Teoria general de l’Urbanizaciòn (Teoria Geral da Urbanização) produto 

dos estudos que realizou sobre os problemas de Barcelona na época. Aquele documento refletiu o 
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esforço de compreender a problemática da urbanização. Uma obra importante por teorizar os estudos 

urbanos, embora o urbanismo ainda não fosse reconhecido enquanto ciência. (CHOAY, 2009). 

 

Segundo Choay (2009, p.3) a expressão Urbanismo só foi criada em 1910, e aí sim, com definição de 

“ciência e teoria da localização humana” com foco na questão científica. Naquele momento, surgiu o 

urbanismo enquanto disciplina científica, que vai estudar o espaço urbano enquanto objeto de 

pesquisa. Esta compreensão de urbanismo diferencia-se do “urbanismo” inicial, que tinha o interesse 

em encontrar respostas aos problemas do espaço urbano, indicado por Choay, (2009, p. 3) como de 

“planejamento da cidade maquinista”. Era um urbanismo que precisava responder as dificuldades que a 

cidade industrial impunha.  

 

De acordo com a autora, o pensamento dos estudiosos sobre a nova realidade não era simplesmente 

entender, mas projetar, através do planejamento, soluções aos problemas do urbano. Mas como o 

urbanismo e o planejamento se aproximam e/ou se diferenciam? Nos parágrafos à frente, serão 

apresentadas as definições dos termos urbanismo e planejamento com base em três autores, Villaça 

(1999); Celso Ferrari (2004); Souza (2006).  

 

De acordo com a análise dos autores supracitados, a palavra Urbanismo possui aplicações diversas, 

podendo significar desde um modo de vida até a um conhecimento sistematizado sobre os vários 

elementos de um território, que compõem o espaço urbano. Segundo Celso Ferrari (2004, p.370) a 

palavra urbanismo pode ser utilizada em três sentidos diferentes: 

    
 

1. Conjunto de disciplinas científicas e artísticas que estudam a problemática da menor unidade 
territorial, que administrativamente tem territorial, social, econômico e administrativamente, 
vinculando seus objetivos aos objetivos maiores de suas regiões envolventes, desde a 
microrregião até a mesorregião em escala nacional. Primitivamente, o urbanismo estudava 
apenas os aspectos físico-territoriais das cidades, atendendo ao significado etimológico do 
vocábulo. 

 
2. Modo de vida urbano; filosofia de vida urbana (acepção encontrada principalmente nos 

autores de língua inglesa. 
 

3. Filosofia que defende a superioridade da vida urbana sobre a rural; o ruralimo, ou 
desurbanismo, seria a filosofia oposta. 

 

As três definições do verbete urbanismo são compreensões diferentes, mas que indicam, em comum, o 

contraste entre o meio urbano com o rural. Na primeira aplicação, o Urbanismo é apontado enquanto 

um conjunto de disciplinas, que integram o estudo sobre o espaço urbano em termos sociais, 
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econômicos, territoriais e administrativos; a segunda, expressa a compreensão inglesa, o urbanismo 

como um estilo de vida; e a última, propõe um juízo de valor entre a vida urbana e a do campo.  

Todas as definições são válidas, mas considerando a aplicação do urbanismo para o estudo do espaço 

urbano, a primeira se aproxima mais do estudo da formação do urbanista. Interessa destacar a ideia de 

um urbanismo que analisa e estuda o espaço urbano nas dimensões sociais, econômicas, territoriais e 

administrativas, que não se limita ao aspecto físico-social. 

Flávio Villaça (1999) também traz três definições para o urbanismo que complementa e se assemelha 

com a anterior. Segundo este autor, o urbanismo “primeiro corresponde ao conjunto de técnicas e/ou 

discursos referentes à ação do Estado sobre a cidade [...] O segundo corresponde a um estilo de vida 

[...] e terceiro a um conjunto das ciências – e supostas ciências – que estudam o urbano” 

(VILLAÇA,1999, p.130).  

Villaça (1999) além de destacar o urbanismo enquanto conjunto de técnicas – o que atribui ao 

profissional um saber específico para atuar sobre o urbano, mais especificamente com o trabalho de 

participação comunitária – menciona-o como discurso do Estado em suas ações de intervenção, e traz, 

assim como Ferrari (2004): o aspecto científico do urbanismo e o modo de vida que as pessoas, do 

meio urbano, têm que difere das que habitam no campo ou meio rural. 

Por outro lado, Souza (2006) faz uma análise diferente dos demais autores referenciados, pois traz o 

aspecto profissional, ou seja, o campo de atuação do arquiteto. Explicita que o urbanismo seria um 

subconjunto do Planejamento Urbano e “diversamente do planejamento urbano em geral, o Urbanismo 

pertence, de fato e de direito, essencialmente, à tradição do saber arquitetônico” (SOUZA, 2006, p.56), 

todavia esclarece que este saber não deve “ignorar conhecimentos oriundos das ciências sociais, de 

ordem social-psicológica, política, econômica, histórica, etc” (SOUZA, 2006, p. 57).  

Para este autor a formação do urbanista é essencialmente do arquiteto, enquanto que o planejamento 

urbano abarcaria outras formações, inclusive o arquiteto-urbanista, já que o urbanismo é um 

subconjunto do planejamento urbano. Neste momento é importante entender o que é o planejamento 

urbano, como outros autores analisam o planejamento urbano e, então, retomar a compreensão do 

urbanismo para o estudo da formação para a participação comunitária. 

 

O termo planejamento urbano, assim como o urbanismo, apresenta compreensões não tão 

semelhantes. Existe a concepção de planejamento como uma atividade ligada a de ordenação do uso 

do solo, por exemplo, Celso Ferrari (2004, p.279) no verbete Planejamento Urbano explica que: 
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No sentido original, planejamento ou ordenação do solo aspecto físico territorial de uma 
cidade ou zona urbanizada; como cidade e campo interagem estreitamente, o campo de 
atuação estendeu-se ao território municipal e hoje a preocupação deve ser planejamento 
integrado do Município dentro de sua região, de seu Estado e da Nação. 

 

O autor utiliza planejamento ou ordenamento físico-territorial como iguais e o seu uso, que antes era 

apenas para a cidade, agora envolve município, região, Estado ou Nação. Conforme já considerado, 

Souza (2006, p.55) define o planejamento urbano como “um campo que congrega os mais diferentes 

profissionais. Neste colaboram não apenas arquitetos, mas também cientistas sociais de diferentes 

formações”. Esta compreensão se assemelha a definição que Ferrari (2004) faz de urbanismo como 

campo multidisciplinar, pois envolve o saber de várias ciências.  

 

Então, uma análise paralela entre o pensamento teórico dos autores, indica que tanto o urbanismo 

como o planejamento urbano são áreas multidisciplinares. Mas, como separar o papel profissional do 

urbanista do planejador urbano? Clovis Ultramari (2008) diferencia-os pelas atribuições dos 

profissionais. Para este autor, o urbanista seria responsável em por em prática, ou executar o que 

planejamento urbano projetou para o espaço urbano. Mas, há outra compreensão do termo 

planejamento, este de caráter histórico e que contribui para entender como Planejamento e Urbanismo 

se relacionam. 

 

Flávio Villaça (1999) ao analisar historicamente planejamento urbano e urbanismo, mostra que a 

relação entre estes é recente, pois enquanto o primeiro objetivava a racionalidade, o segundo 

focalizava-se no aspecto da arquitetura e das artes urbanas. De acordo com Villaça (1999) o 

planejamento urbano brasileiro irá denotar três concepções que foram formadas a partir do contexto 

sócio histórico. O primeiro período inicia-se em 1875 através dos planos de embelezamento e 

melhoramento; o segundo em 1930, quando o planejamento urbano é valorizado enquanto técnica de 

base científica para a solução dos problemas urbanos; e 1990, em que o planejamento correspondia a 

uma reação ao segundo. 

 

De acordo com Villaça (1999) o uso das expressões planejamento urbano e urbanismo, em muitos 

casos, são utilizados como sinônimos e servem como estratégias de manipulação ideológica, pois ao 

longo da história do planejamento brasileiro os termos foram sendo alterados conforme os interesses 

conforme Villaça (1999, p.191) diz: 
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[...] cai em desuso à expressão plano de melhoramento e embelezamento e entra em cena 
urbanismo. Depois esta cai em desuso, sendo substituída por planejamento urbano e plano 
diretor. Depois por plano urbanístico, depois por plano local integrado e finalmente volta-se a 
plano diretor. 

 

O caráter ideológico está presente na história do urbanismo e do planejamento urbano brasileiro e 

marcaram os seus usos, conforme os interesses de cada época, por isso que estes tiveram diversas 

denotações. 

  

O estudo apresentado destacou o caráter multidisciplinar presente nos termos urbanismo e 

planejamento urbano, que a utilização de um ou de outro termo esteve mais interligada a fatores 

ideológicos do que epistemológicos. A história do planejamento urbano brasileiro apresenta diversos 

vocábulos que foram substituídos conforme as ideologias foram surgindo e se impondo. Mas, como o 

urbanismo e o planejamento urbano se desenvolveram no campo da participação comunitária? A 

próxima subseção tratará de responder a esta questão. 

 

4.2 Urbanismo e Planejamento Urbano Participativo 

 

Tanto o Urbanismo como o planejamento urbano tiveram várias vertentes ao longo da história. De 

acordo com Sampaio (2005) o urbanismo moderno passou por mudanças. Houve o urbanismo: da 

composição, funcionalista, organicista, sistêmico, participativo, morfológico e normativo. O 

Planejamento Urbano também passou por modificações.  

Sampaio (2005) destaca quatro vertentes do planejamento urbano: a globalista, a incrementalista, a 

estruturalista e a advocacional. Como a pesquisa é voltada para a participação comunitária, a análise 

será sobre o urbanismo e o planejamento participativos, pois estes enfatizam o papel das pessoas e da 

comunidade. 

O planejamento participativo é uma das vertentes teóricas do Planejamento Moderno que tem como 

preceito a participação das pessoas, da sociedade. O ideário participativo se originou do advocacional 

planning, cujo principal expoente foi Cristopher Alexander. No paradigma do planejamento participativo 

o sujeito da participação é capaz de intervir na realidade em que vive, é um usuário reativo aos 

processos sociais, históricos e políticos. O profissional, urbanista, tem a função de captar os propósitos 

da sociedade e catalisar o potencial de participação do grupo para o alcance dos objetivos 

determinados (SAMPAIO, 2005). 
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O urbanismo participativo surgiu como crítica ao movimento moderno e ao modelo de planejamento 

estatal centralizado e autoritário do urbanismo regulatório cujas vertentes de planejamento são o físico-

territorial, com fundamentação no ordenamento e na funcionalidade do espaço para alcançar a cidade 

ideal. Neste modelo, o Estado mantém pleno uso do poder de controle e disciplina do uso do solo. A 

segunda vertente é o sistêmico, o planejamento físico-territorial segue a racionalidade como princípio e 

o debate científico tem base na teoria dos sistemas. Em ambas vertentes, não existe abertura para a 

participação da comunidade (SAMPAIO, 2005). 

O paradigma do planejamento participativo contrasta com o modelo regulatório, pois compreende que a 

elaboração e a execução de planos e projetos urbanos são realizadas com a participação das pessoas 

da sociedade, independente da classe social. Todos participam, uma vez que o planejamento 

participativo pressupõe a capacitação através de métodos e passos que habilitam os indivíduos a 

compreenderem e terem a clareza sobre as etapas do planejamento urbano (BRASIL, 2008). 

No modelo brasileiro de planejamento participativo os técnicos atuam como mediadores entre o Estado 

(que regula o processo da participação) e a sociedade que reivindica, ou não, frente às demandas 

locais. Apesar do controle do Estado no processo de participação, esta abertura é um avanço para a 

democracia das políticas brasileira. 

A participação popular contribui para a democratização do planejamento urbano e retira-lhe o caráter 

autoritário e tecnocrático do urbanismo regulatório, entretanto há a crítica em razão da baixa aplicação 

dos seus pressupostos, que envolve a atuação da sociedade no planejamento urbano. Logo, o desafio 

é superar as contradições e os limites impostos pelo capitalismo no ordenamento e uso do solo que 

impõem um planejamento excludente, que negligencia a grande parte das pessoas. 

Uma alternativa para reverter o processo acima mencionado pode estar no campo da formação do 

urbanista, que atua com estas contradições e limites, que fazem parte dos assuntos em discussão nas 

academias e que precisam tomar força para serem considerados por todos que vivem na cidade. Daí a 

importância de profissionais capacitados para captar os desejos da comunidade para depois traduzi-los 

nos projetos e planos. Para compreender como é a formação do urbanista, um dos profissionais que 

atuam no planejamento urbano, a discussão que segue analisará a conjuntura do ensino do urbanismo. 
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4.3    Contexto histórico  

4.3.1 Ensino do Urbanismo no Brasil 

 

A consideração inicial apontou o arquiteto como um dos profissionais da área do urbanismo, que o 

planejamento urbano envolve a contribuição de vários profissionais das ciências sociais e que tanto o 

Urbanismo quanto o Planejamento urbano são campos multidisciplinares. No Brasil, o espaço urbano é 

objeto de estudo de vários profissionais, em áreas distintas, que contribuíram e contribuem na 

estruturação do Brasil urbano. A análise da conjunta histórica da formação do urbanista aponta a 

necessidade de um profissional de visão multidisciplinar.  

 

Flávio Villaça (1999) ao analisar a história do urbanismo brasileiro argumenta que o ensino do 

urbanismo brasileiro poderia ter se estabelecido em outras faculdades, que não a de Arquitetura, caso 

tivesse dado atenção a determinado aspecto do espaço urbano pertencente a uma outra categoria 

profissional, por exemplo: 

 

[...] se o aspecto sanitário ou de saúde pública tivesse dominado o urbanismo brasileiro, este 
ter-se-ia desenvolvido nas faculdades de Medicina. Se as obras de infraestrutura tivessem 
predominado, nas escolas de Engenharia. Mas não. O urbanismo no Brasil, como 
aparentemente em todo o mundo latino, aparece inicialmente associado à “arte urbana”, à 
“arquitetura das cidades”, “ao embelezamento urbano” (VILLAÇA.F. 1999, p.205). 

 

Fica evidente que o urbanismo se consolidou no campo da Arquitetura. A preocupação do urbanismo 

era com a forma, por isso a escola de Arquitetura tornou-se o berço do urbanismo. Mas, conforme 

explicitado por Villaça (1999) a origem do urbanismo envolveu um campo múltiplo de conhecimento, 

tanto que outras áreas contribuíram para o planejamento urbano. 

 

Referente ao universo de profissionais que atuaram no nascimento do pensamento urbanístico do 

Brasil, Leme (2005) identifica três gerações de profissionais: os pioneiros, que foram os engenheiros 

civis e militares; a segunda geração, composta pelos engenheiros civis e engenheiros arquitetos; e a 

terceira, formada por engenheiros civis, engenheiros-arquitetos, arquitetos, sociólogos e geógrafos. 

Esta última inclui os profissionais da ciência social no grupo de urbanistas. 

 

Portanto, a organização do urbanismo, como disciplina e profissão, originou-se nos cursos de 

engenharia-civil e engenharia-arquitetura. Naquele momento inicial, os princípios que direcionaram o 

ensino profissional foram como base no aspecto físico-territorial, pois as primeiras escolas focalizaram 

as técnicas para o melhoramento em determinadas partes do espaço. De acordo com Leme (2005): 
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[...] a primeira geração de urbanistas atua neste período na transformação dos antigos 
cursos de engenharia civil e militar do Rio de Janeiro, Recife e Salvador em Escolas 
Politécnicas. No caso de São Paulo, a criação da Escola Politécnica, em 1894, seguiu o 
modelo alemão (LEME, 2005, p.25). 

 

O urbanismo no final do século XIX seguiu duas linhas de pensamento: a dos planos de melhoramento, 

denominados de planos diretores de desenvolvimento integrado e, a segunda linha tem origem nos 

Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAM) que discutiam sobre um urbanismo mais 

racional.  

 

A formação profissional, de modo geral, no século XIX, buscou “[...] a valorização de uma educação 

leiga e livre não é estranha à importância crescente que o positivismo ganha no Brasil [...] constituindo 

fonte balizadora no processo de formação de ideias (e de ideologias) que, em alguns casos, 

permanece até hoje” (SAMPAIO, 1999, p.167). A formação do profissional era voltada para o 

urbanismo da racionalidade, da objetividade, o arquiteto e urbanista. 

 

No século XX, o urbanismo brasileiro, assim como em muitos outros países, recebeu influência das 

ideias, dos princípios e das práticas do Movimento Moderno. Em 1930 o urbanismo brasileiro foi 

reafirmado nas universidades em expansão e a partir daí, se consolidou como área de conhecimento e 

como prática profissional. Segundo Sampaio (1999, p.163) o urbanismo ganhou destaque no: “[...] 

rastro da constituição do estado nacional desenvolvimentista, visto na esteira das aspirações sociais 

por transformações é que o urbanismo moderno vai-se afirmar como disciplina no Brasil”.  

Portanto, as escolas do urbanismo brasileiro, conforme já salientado, tiveram sua estruturação teórica 

durante o século XIX sobre a influência do urbanismo internacional. Os primeiros profissionais da área 

tiveram sua formação na área da engenharia, mas outras formações contribuíram para o urbanismo 

brasileiro. Constatou-se que o urbanismo se consolidou no campo da Arquitetura e que a sua aplicação 

compreende um saber multidisciplinar. A história do ensino do urbanismo brasileiro é também a história 

do urbanismo da Bahia e de sua capital, assunto da próxima subseção, que tratará de discutir o 

desenvolvimento da formação profissional do urbanista e como o ensino se consolidou nesta parte do 

território brasileiro. 
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4.3.2 Urbanismo na Bahia e em Salvador 

 

A abordagem da trajetória histórica do urbanismo na Bahia e em Salvador terá como base teórica 

Fernandes et al. (1999) que  consideram o fundamento da formação profissional do urbanista a partir 

de 1920. 

 

O urbanismo na Bahia e em Salvador, enquanto campo de conhecimento, irá se estruturar no início do 

século 20, período em que o país estará preocupado com as questões de saneamento, salubridade, de 

modo que se estruturou um corpo técnico que estabelecesse, no cenário urbano, condições de higiene, 

conforme Fernandes et al. (1999, p168) explicam: 

 

A necessidade de controle sobre as condições higiênicas da cidade deita raízes no período 
colonial, embora se agrave drasticamente em meados do século 19 com os surtos  
epidêmicos de febre amarela (1849-1850) e de cholera morbus (1855-1856), cujo combate 
irá requerer uma ampliação gradativa das formas de atuação do poder público da cidade. 

 

Este cenário contribuiu para a emergência de um profissional que atendesse aos problemas do espaço 

urbano, em princípio, os médicos cumpriram com este papel, se ocuparam das questões referentes às 

condições de vida das pessoas da cidade. Depois vieram os engenheiros, que contribuíram na gestão/ 

regulamentação da cidade e na busca por soluções dos problemas urbanos (FERNANDES et al., 

1999). 

 

Outro aspecto que influenciou para o surgimento do técnico do espaço urbano foi a Constituição de 

1891, que trouxe para os municípios maior autonomia e, consequentemente, maiores 

responsabilidades também, como salienta Fernandes et al. (1999). 

 

À ampliação de funções do poder público corresponde a criação de organismos 
especializados na estrutura administrativa do município e também a necessidade de 
constituição de um corpo técnico capaz de fazer frente às novas atribuições e pressões do 
momento (FERNANDES et al., 1999, p. 169). 

 

Assim, no século 19 criaram-se várias escolas de formação politécnica pautadas nos princípios de 

racionalidade, objetividade, valorização da ciência, princípios provenientes do positivismo, que 

balizavam a formação da época. O ensino do urbanismo abarcou vários profissionais, conforme mostra 

Fernandes et al (1999) 
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[...] em 1896, a cadeira de arquitetura era oferecida conjuntamente com a engenharia 
sanitária, onde se presume que a questão da salubridade das cidades fosse tratada em 
sintonia com a questão da forma propriamente dita. Em 1922, essa cadeira sofreu uma 
ampliação e uma explicitação passando a agregar arquitetura civil, higiene dos edifícios e 
saneamento das cidades (FERNANDES et al., 1999, p.170). 
 
 

 Foi assim que foi se configurando os primeiros urbanistas na Bahia e em Salvador, por meio de uma 

formação atenta aos interesses de uma cidade limpa, higiênica e com princípios da racionalidade. 

Somente a partir de 1946, por meio da prática realizada no Escritório do Plano de Urbanismo da 

Cidade de Salvador (EPUCS), foi que a formação do urbanista, em Salvador, se consolidou, como diz 

Fernandes et al (1999). 

 

A formação local de urbanistas modernos canônicos, do tipo arquiteto-urbanistas, só vai 
ocorrer, entretanto, através da prática desenvolvida pelo e no EPUCS [...] tais profissionais 
de visão modernista, influenciados pelas noções de interdisciplinariedade na linha town 
planning trazidas pelo próprio Mário Leal Ferreira, vão, sob a ótica da Carta de Atenas e de 
Bauhaus, constituir o quadro docente da Faculdade de Arquitetura da UFBA (FERNANDES, 
1999, p.171). 

 
O EPUCS teve uma importância na constituição dos profissionais urbanistas, já que sua base 

conceitual e metodológica influenciou tanto nas intervenções realizadas em Salvador como na 

formação profissional, pois, o quadro de docentes da primeira faculdade de Arquitetura foi composto 

por estes profissionais.  

 

De acordo com Fernandes et al. (1999) a prática e o ensino profissional dos urbanistas do EPUCS 

compreendiam a aquisição dos seguintes saberes: 

 

a) conhecimento prévio global da cidade (histórico e científico); 

b) conhecimento da realidade urbana (aspectos sociais, econômicos e físicos); 

c) metodologia interdisciplinar e multidisciplinar; 

d) influência da vertente comprehensive planning; 

e) estética como expressão de modernidade; 

f) planejamento científico formulado na cidade mononuclear e concêntrica de Burgess e 

radioconcêntrica de Éugène Hénard, os dois articulados com a teoria evolucionista de  Patrick 

Geddes. 

 

Portanto, a formação profissional do urbanista surgiu a partir do momento em que a cidade foi se 

configurando e impondo necessidades. Primeiro da limpeza, para evitar a proliferação de epidemias e, 
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segundo, a regulação do funcionamento da cidade, pois os municípios passaram a ter mais atribuições. 

As primeiras escolas objetivaram a intervenção na cidade e, por fim, a consolidação da prática 

profissional a partir do EPUCS, que influenciou no pensar da cidade e na formação dos profissionais do 

urbanismo na época. A história do urbanismo brasileiro também mostrou que o processo de 

planejamento não se formou com abertura para a participação das pessoas.  

 

Mas, atualmente, como é o ensino do urbanismo na capital da Bahia, Salvador? Quais as bases do 

curso? E como este contribui para a ampliação de práticas participativas? A seção que segue analisará 

as IES de Arquitetura e Urbanismo ou Urbanismo, como estas trabalham a abordagem da participação 

e de que forma as disciplinas do curso contribuem para capacitar profissionais em práticas de 

participação comunitária. 
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5      Formação nas IES de Arquitetura e Urbanismo no Município de Salvador  

5.1   Educação Superior e a Formação de Urbanistas  

 

Pensar a formação de urbanistas como uma contribuição para a ampliação dos processos de 

participação no espaço urbano implica também pensar a educação que se é transmitida nas IES. Será 

que o processo de ensino oferecido contribui para uma prática social transformadora? O ensino e a 

aprendizagem da participação comunitária também é uma questão de reflexão metodológica. Por isso, 

esta seção irá iniciar por refletir sobre a educação como caminho para a transformação social. Só 

depois dará atenção à formação transmitida nas IES de Arquitetura e Urbanismo ou em Urbanismo. 

 

 A metodologia para uma prática transformadora, que aproxime o saber técnico e o popular, 

corresponde a “um posicionamento diante da realidade que se pretende conhecer e atuar” 

(VASCONCELOS, 1988, p.115). Envolve a ação de intervenção em um determinado espaço que se 

caracteriza por conflitos, diferenças culturais, econômicas e políticas. Para Iolani Vasconcelos (1988 

p.114) a prática educativa é: 

 

Uma proposta que visa à manutenção ou transformação dessa mesma sociedade. Nessa 
perspectiva, a metodologia que se utiliza para concretizar essa proposta necessariamente 
servirá a essa mesma finalidade. 
Assim, a metodologia contém em si mesma uma função política que corresponde aos 
objetivos que se pretende alcançar, a serviço de que, de quem e de qual sociedade. 

 

Fazendo uma aplicação à formação dos urbanistas, pode se dizer que esta pode tanto contribuir para a 

permanência do sistema social como para a mudança, a depender da ação educativa. A participação, 

como já considerada, envolve o diálogo entre os diferentes e conflitos de opinião. De tal modo, 

interessa conceituar de que educação se trata o trabalho de formação para participação comunitária. 

Para este fim, adota-se o conceito de Ernesto Jacob Keim (2002, p.63), em que a educação: 

 

[...] pode ser vista como agente de desarmonização e da desequilibração e não de harmonia 
e de equilíbrio social como muitos autores a ela se referem... a educação pode animar, 
facilitar e promover a integração dos diferentes, do inusitado e do inesperado. A harmonia e 
o equilíbrio como fim da educação podem conduzir os humanos para uma perigosa 
acomodação que contraria a sua condição de Ser inquieto e portador de pluralidade e 
individualidade ímpar, inserido em um meio que a todo momento se altera e se organiza de 
forma caótica e casual. 

 
 

O processo participativo como aprendizagem, envolve refletir nos sujeitos que aprendem. Seres que se 

diferenciam e se aproximam por serem únicos, ímpares, que trazem uma construção de conhecimentos 

assimilados em suas convivências com outros. Portanto, não pode ser uma educação da harmonia, do 
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equilíbrio, pois se trata de seres pensantes, que mudam a partir das relações que estabelecem em seu 

contexto. 

 

Tratar da formação para a participação compreende o fortalecimento entre a comunidade e o 

profissional, bem como o aumento da autonomia como processo contínuo de aprendizagem. Autores 

como Nunes (2006) e Souza (2006) sinalizam a necessidade de profissionais qualificados para 

trabalharem com as comunidades, que em muitos casos, desconhecem os termos específicos do 

urbanismo e/ou como se procedem às discussões do espaço urbano.  

 

Considerando a formação da comunidade, Nunes (2006, p.11) diz que o “[...] conhecimento dos rituais 

democráticos é necessário, se a população chamada a participar é inexperiente, desprovida de 

arcabouço, prepará-la para adquiri-lo num processo que denominamos de Pedagogia da participação”. 

Mas isso pressupõe profissionais com formação para tal. Souza (2006, p. 267) afirma que o profissional 

pode “[...] ajudar a organizar e preparar a sociedade para uma participação lúcida e com conhecimento 

de causa, informando e colaborando para ampliar a consciência”.  

 

O pensamento teórico acima fortalece a ideia da capacitação como subsídio para a participação das 

pessoas, que mesmo sem conhecimento acadêmico do urbanismo podem participar nos procedimentos 

de elaboração e execução dos planos, projetos e planejamentos. Assim, a reflexão sobre a formação 

do urbanista para a participação comunitária impõe-se como imprescindível a uma ação 

transformadora. 

 

A formação profissional transformadora inicia-se na graduação e prossegue através de outros cursos. A 

capacitação para a participação comunitária contribui para as múltiplas facetas do profissional, habilita-

o a aplicar a teoria na realidade como ação reflexiva que constrói e reconstrói o conhecimento da 

cidade. É uma prática que: “Reintegra o saber e o fazer como conhecimento único e vital para a 

realização da capacidade transformadora do homem” (RONCONI, 2005, p.143).  

 

As IES em Arquitetura e Urbanismo ou Urbanismo têm a responsabilidade de ofertar uma formação 

profissional em coerência com as atribuições deste profissional, uma formação politizada, consciente e 

comprometida com a construção de cidades menos injustas. Ao refletir sobre este ensino é válido 

relembrar que na seção anterior viu-se que o urbanismo e o planejamento urbano envolvem um saber 

complexo que interliga várias áreas. Marcelo Lopes de Souza (2006, p. 100) define esta conjunção 
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como interdisciplinaridade, ou seja, “uma cooperação intensa e coordenada, sobre a base de uma 

finalidade (e de um problema) comum”.  

 

Sendo o urbanismo uma área do saber pautada na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, 

interessa investigar as contribuições das IES de Salvador, em Arquitetura e Urbanismo, para a 

formação de profissionais com saberes múltiplos e habilidades técnicas para atuar na participação 

comunitária. Neste sentido, a subseção seguinte trará o panorama da oferta do curso de Urbanismo no 

Estado da Bahia e em Salvador. Analisará como os estudantes estão sendo formados para a 

participação comunitária. 

 

5.2 IES de Urbanismo na Bahia e em Salvador 

 

A formação para a participação, conforme já mencionado, tem seu lócus na área de urbanismo, assim 

sendo, as IES em Arquitetura e Urbanismo ou Urbanismo selecionadas são as de interesse para a 

pesquisa. Foram selecionadas as instituições da capital da Bahia, Salvador, no nordeste brasileiro, o 

qual tem maior número de municípios e de habitantes.  

 

O quadro abaixo indica que o número de habitantes e de municípios brasileiros tende a crescer 

expressivamente no Brasil, e concomitantemente a este crescimento, aumentam-se as demandas da 

população urbana.  

 

     Quadro 6 - IES de Arquitetura e Urbanismo por Regiões do Brasil 

REGIÃO MUNICÍPIOS HABITANTES IES ARQ. E URB. 

Norte 450 15.864.454 21 

Nordeste 1.794 53.081.950 38 

Sudeste 1.668 80.364.410 153 

Sul 1.191 27.386.891 75 

Centro Oeste 467 14.058.094 23 

Brasil 5.570 190.755.799 310 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MEC/2012; IBGE; 2010. 

 

Os dados acima indicam que a relação entre a quantidade de municípios e de IES da área de 

Arquitetura e Urbanismo é incompatível. A região Sudeste, que tem número de habitantes e municípios 

mais próximos do Nordeste, tem quatro vezes mais IES de arquitetura e urbanismo, o que evidencia a 

necessidade da criação e de mais investimento em instituições de Arquitetura e Urbanismo.  
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A Bahia, por exemplo, apresenta, comparando-a a outros estados brasileiros, um número limitado de 

IES no campo da Arquitetura e Urbanismo. De acordo com o MEC (2012), o estado baiano possui 

apenas 8 (oito) instituições voltadas para a formação em Urbanismo, cinco delas na capital –  UFBA, 

UNEB, UNIFACS, FRBA e a UNIJORGE – estes dados indicam a centralidade do curso.   

 

As outras instituições baianas que formam arquitetos e urbanistas são: A Faculdade do Sul (FACSUL), 

em Itabuna; Faculdade Unime de Ciências Exatas e Tecnológicas (FCT), em Lauro de Freitas e; 

Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), em Vitória da Conquista, estas são instituições de 

ensino superior particular. Observe no quadro abaixo a relação de Instituições de Ensino Superior na 

Bahia. 

 

Quadro 7 - Regulação das IES em Arquitetura e Urbanismo da Bahia 

 

IES Curso Ano de criação Ato Regulatório/Data de publicação 

UFBA Arquitetura e urbanismo 04/12/1950 
Renovação de reconhecimento/ 

09/12/2010 

UNEB Urbanismo 06/03/1996 Reconhecimento/21/02/2002 

UNIFACS Arquitetura e urbanismo 01/03/1999 
Renovação e reconhecimento do 

curso/01/06/2012 

FCT Arquitetura e urbanismo 05/08/2002 Reconhecimento de curso/ 23/11/2009 

UNIJORGE Arquitetura e urbanismo 03/02/2009 Autorização/06/06/2008 

FRBA Arquitetura e urbanismo 11/12/2009 Autorização/ 14/12/2009 

FAINOR Arquitetura e urbanismo 07/02/2011 Autorização/ 30/08/2010 

FACSUL Arquitetura e urbanismo 14/02/2011 Autorização/04/02/2011 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC <http://emec.mec.gov.br/>,2012. 
 
 

A Bahia possui um número elevado de municípios, são ao todo 417, conforme dados do IBGE (2010), 

mas as IES, voltadas para a formação de urbanistas, conforme mencionado, são poucas e 

centralizadas. Esta realidade indica a carência e o baixo investimento em profissionais urbanistas. Uma 

prova disso são os dados fornecidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

(CREA-BA) que mostram o pequeno número de urbanistas graduados pela UNEB, profissionais 

cadastrados e os atuantes na área.  
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Quadro 8 – Urbanista por município (graduados pela UNEB)  

MUNICÍPIOS PROFISSIONAIS ATIVOS 
Camaçari 2 - 

Cocos 1 1 

Dias D’Ávila 1 1 

Euclides da Cunha 1 - 

Feira de Santana 2 1 

Lauro de Freitas 4 4 

Muritiba 1 1 

Palmeiras 1 - 

Salvador 102 76 

Santo Antônio de Jesus 1 1 

Sátiro Dias 1 1 

Saubara 1 1 

Seabra 1 1 

Total 119 88 
Fonte: CREA-BA, 2013. 

 

Há uma demanda crescente nos municípios por urbanistas.  Anteriormente, mencionou-se que o 

surgimento dos urbanistas foi na capital, e somente a partir da década de noventa é que o setor 

privado passou a ofertar formação superior. Esta conjuntura talvez explique a centralidade das IES de 

em Salvador. Mas, como os cursos de Arquitetura e Urbanismo se firmaram na capital? Esta pergunta 

será respondida nas subseções à frente, que trarão um breve histórico do surgimento das IES. 

 

5.2.1 Urbanismo da UFBA 

 

Fundada em Salvador em 1950, a UFBA foi a primeira IES em Arquitetura e Urbanismo.  Funcionava 

na Escola de Belas Artes da Bahia, o que contribuiu para uma base histórica vinculada à preservação 

arquitetônica. O curso dava prioridade ao arquiteto projetista, sem se preocupar com as questões 

sociais. Isto porque, na época, obras de interesse público eram consideradas “problemas exclusivos de 

assistência social e de políticas públicas” (NUNES, 2000, p.32). Com este tipo de proposta, a parte 

urbanística da formação era deixada para outras áreas. 

 

Nos anos 70, século XX, inicia-se uma nova visão do curso de arquitetura e urbanismo. O corpo 

discente começa a dar atenção às questões sociais. Na época, os estudantes realizaram movimentos 

para a criação da sede do curso, já que o vínculo com a Escola de Belas Artes favorecia a uma visão 

elitista. Naquele momento se buscava estudar o urbanismo, os problemas da cidade, com um olhar 

multidisciplinar (NUNES, 2000). 
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Um fator importante para a construção de uma mentalidade preocupada com as dificuldades do urbano 

foi o contexto político de 1964, quando aconteceu o golpe militar e várias repressões. Aquele clima 

despertou a sociedade e a classe profissional de Arquitetos para a mudança daquele contexto. Nunes, 

(2000) salienta ações promovidas pelos docentes da UFBA, que contribuíram para uma relação mais 

próxima do urbano. Por exemplo: 

 

 na disciplina “Grandes Composições e Arquitetura”, os temas que tiveram destaque eram os 

relacionados com os equipamentos públicos de saúde, educação e habitação popular;  

 na mudança do currículo, a disciplina “Planejamento”, introduzida,  discutia a questão da 

habitação popular. Embora houvesse resistência em relação às construções informais, em 

Planejamento III, lecionada por Ari Pena Costa, os discentes realizaram um projeto de 

intervenção na invasão do Calabar. O aspecto notório foi à participação da comunidade no 

processo; 

 no núcleo de Estudos em Habitação Popular (NEHA), desenvolveu-se um trabalho pioneiro 

pelo caráter interdisciplinar, cujo trabalho objetivava o atendimento da sociedade de baixa 

renda, a universidade atuou nesse sentido em parceria com a URBIS (NUNES, 2000). 

 o Diretório dos Estudos de Arquitetura (DEA) atuou através de debates sobre as mudanças 

curriculares e dos Ateliers. 

 

Ao final da década de 70 reconhecia-se a necessidade de transformar o curso de Arquiteto e Urbanista, 

cujo enfoque profissional era para elite e o mercado. A reivindicação era por uma formação que 

atendesse também ao aspecto social (NUNES, 2000). 

 

Em 1980, contrário ao contexto nacional, que passava pela democratização e a internacional que vivia 

a despolitização, houve um retrocesso da formação quanto às questões urbanas: “A Faculdade de 

Arquitetura passa a priorizar projetos luxuosos como hotéis, os resorts, os shoppings centers e parques 

temáticos como temas de exercício projetual” (NUNES, 2000, p.38). 

 

A década seguinte, 1990, a FAUFBA, realizou inúmeros eventos com temas do Urbano. A instituição 

buscou resgatar o viés social do curso de Arquitetura e Urbanismo. Uma prova disso é que o 

Regimento Interno, de 1992, instituiu que o Lab. Habitar atuasse no campo da pesquisa, ensino, 

consultoria e assessoria a habitação popular (NUNES, 2000). 
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A formação do profissional de Arquitetura e Urbanismo, na UFBA, retomou a compreensão mais ampla 

do curso, comprometido não somente com a parte física da cidade, mas com o aspecto humano de 

quem vive na cidade. Pois conforme Nunes (2000) aponta: 

 
A atuação como projetista não é mais suficiente e este profissional precisa ser também 
mediador, o que exige novas habilidades. Essas exigências deverão ter rebatimentos na 
formação do profissional para ser possível uma prestação de serviço melhor (NUNES, 2000, 
p.42). 

 
 

A problemática da cidade exige dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo uma visão multidisciplinar 

para intervir no espaço, o que requer das instituições uma compreensão mais ampla do ensino. Pois, a 

Formação de Arquitetos e Urbanistas comprometida com as mudanças contínuas do espaço urbano 

deverá desenvolver nos futuros profissionais habilidades compatíveis com as novas exigências sociais. 

 

5.2.2 Urbanismo da UNEB 

 

No Brasil, a UNEB é pioneira na oferta do curso de Urbanismo sem vínculo com a Arquitetura.  A 

proposta da IES surgiu a partir de uma pesquisa em âmbito nacional. Os estudos focalizaram 156 

municípios com população igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes, conforme o censo de Julho 

de 1991. O objetivo foi instigar o campo de trabalho do futuro urbanista, junto às prefeituras, bem como 

as competências e habilidades necessárias a este profissional.  

 

Em escala internacional, o estudo investigou as experiências de países que oferecessem uma 

formação comprometida com a questão do planejamento urbano e que fosse compatível com o projeto 

do curso Urbanismo da UNEB. Entre os locais estudados encontra-se a Inglaterra, que se caracteriza 

pela tradição do planejamento urbano.  

 

Em 1960, os ingleses ofereciam uma formação técnica com equivalência de graduação, o ensino fugia 

ao enfoque estritamente físico do desenho urbano. Em época atual, os países que oferecem 

semelhante proposta de ensino, como o da UNEB, são: Estados Unidos, França, Itália e México. 

Também há autores que reafirmam a existência do curso de Urbanismo, voltado de modo específico 

para o planejamento urbano, sem correlação com a formação de Arquitetura. 

 

[...] Moutinho (2006) esclarece que outros tantos países possuem o ensino do urbanismo em 
nível de graduação (ou licenciatura, de acordo com o Processo de Bolonha) em todo o 
mundo, inclusive na América Latina (Argentina, México, Venezuela e Brasil). No Brasil, 
completa-se 15 anos de ensino específico de Urbanismo em nível de graduação [...] (PENA, 
J.S. 2011, p.3). 
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Os países desenvolvidos conferiam a solução dos problemas urbanos aos profissionais de Arquitetura 

e de Engenharia, todavia sentiu-se a necessidade de uma formação que agregasse conhecimentos 

múltiplos a cerca do espaço urbano. Assim, esses países tiveram “[...] o surgimento mais cedo de 

correntes teóricas que incorporam ou congregam um conjunto de variáveis herdadas de vários campos 

do conhecimento para analisar e entender os processos urbanos” (PROJETO DO CURSO 

URBANISMO DA UNEB, 2001, p.61). 

 

A criação do curso de Urbanismo também se justifica, em razão da crescente urbanização no país, que 

reflete no aumento por serviços básicos, como atendimento a: saúde, educação, mobilidade urbana, 

habitação, entre outros serviços, que trazem, para a gestão pública municipal, a urgência de 

profissionais com visão holística, que compreenda as partes do objeto de estudo, a cidade, de modo 

interligado.  

 

Pensando nisso, foi que a UNEB propôs do curso de Urbanismo. Este curso tem como finalidade a 

capacitação de profissionais de “visão totalizante do objeto sobre o qual vai atuar, devendo ser capaz 

de manipular os vários elementos que compõe o cenário urbano, relacionando-o entre si [...] uma visão 

humanística de modo que a prática e objetivos dos profissionais tenham, permanentemente, como 

propósito alcançar melhores níveis de vida urbana” (Projeto do Curso, 2001, p.67), pois se acredita que 

o estudo fragmentado do objeto compromete o planejamento urbano. 

 

5.2.3 Urbanismo da UNIFACS 

 

A UNIFACS ao fundar o curso de Arquitetura e Urbanismo, em 1999, se propôs a capacitar estudantes 

de arquitetura e urbanismo para trabalhar com a realidade da cidade. Para isso, a IES oferece diversas 

disciplinas voltadas para o urbanismo e outras para a arquitetura.  

 

Para assegurar uma formação de qualidade, a instituição criou o Núcleo de Ensino, Extensão e 

Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (NEPAUR), além do Escritório Público de Arquitetura e 

Engenharia (EPAE) um dos primeiros no Brasil, que também é parte do NEPAUR. Desde 2001, o 

escritório tem atuado em projetos de arquitetura e engenharia que atenda as demandas das 

comunidades carentes de Salvador. 
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Os laboratórios e os Núcleos de Pesquisas da IES são utilizados para: palestras, minicursos, 

workshops, seminários e eventos técnico-científicos no campo da Arquitetura, do Urbanismo, do 

Paisagismo, da Engenharia e do Design, entre outras áreas de afinidade com a formação do Arquiteto 

Urbanista. 

 

Mesmo com pouco tempo, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifacs destaca-se no cenário 

acadêmico através dos seus docentes e discentes. Um exemplo é que em 2005, uma das discentes, já 

diplomada, conseguiu ter o seu projeto de pesquisa indicado ao prêmio nacional da Fundação Nacional 

de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP) e obteve o segundo lugar. 

 

Outro destaque do curso foi em 2006, quando o Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias 

Sociais (LTECS) foi vencedor do prêmio Bahia Ambiental. Docentes e discentes, através de projetos de 

iniciação científica, contribuíram com as pesquisas desenvolvidas nesse laboratório. No mesmo ano, 

discentes também foram premiados pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) com o trabalho 

Habitação na orla de Salvador. O IAB avaliou os melhores trabalhos finais do curso de graduação em 

Arquitetura. 

 

5.2.4 Urbanismo da UNIJORGE  

 

A formação profissional da UNIJORGE enfatiza a preparação do arquiteto urbanista para atender as 

diretrizes da arquitetura sustentável e ao planejamento urbano. O funcionamento desta IES é mais 

recente, em 2010, por isso o curso ainda não tem nenhuma turma formada. A instituição se propõe a 

promover a “[...] formação de profissionais capazes de compreender e traduzir as necessidades de 

indivíduos, grupos sociais e comunidade” (SITE DO CURSO, 2013). 

 

O Projeto Político-Pedagógico do curso está disponibilizado, em parte, no site, e determina, entre 

outras coisas, que a formação integre a teoria com a prática. Para isso, a metodologia aplicada ao 

ensino do curso deverá ser capaz de:  

 

[...] despertar no aluno reflexão e crítica dos problemas urbanos, habitacionais e ambientais 
onde estamos inseridos, desenvolvendo um processo crescente de autonomia no exercício 
da profissão ao longo de sua trajetória acadêmica; Em um corpo docente capacitado e 
atualizado, capaz de transmitir conhecimento e incentivar a crítica e busca de novas técnicas 
e com domínio dos recursos de computação gráfica e multimídia; No ambiente e na 
infraestrutura proporcionada pela instituição que possibilite uma formação diferenciada 
(PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIJORGE, 2012). 
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O curso também possui um Núcleo de Formação em Práticas Docentes (NPPD), que promove fóruns 

de discussão em relação aos conteúdos direcionados às questões didático-pedagógicas. Além de 

palestras e oficinas que tratam de questões metodológicas de ensino-aprendizagem. Discute os 

processos de interdisciplinaridade e de avaliação. Existe uma política institucional para que docentes e 

discentes do curso debatam questões pedagógicas da formação do Arquiteto e Urbanistas. 

 

5.2.5 Urbanismo da FRBA 

 
A FRBA também oferece o curso de Arquitetura e Urbanismo. Seu funcionamento também é recente, 

em 2010. O curso está construindo a sua história. A IES chama atenção pelo modo como organiza a 

oferta de disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo, que não é em semestres, mas em módulos 

ou níveis, os quais são: introdutório, intermediário, pré-profissionalizante e profissionalizante. 

 

Através do site do curso é possível perceber que existe uma preocupação em interligar as duas áreas 

de formação, arquitetura e urbanismo, pois desde os primeiros módulos de ensino, disciplinas das duas 

áreas – Arquitetura e Urbanismo – são oferecidas, o que permite, conforme mencionado pela 

coordenadora, a aprendizagem paralela entre as áreas. 

 

É notório que as Universidades públicas, por terem mais tempo de funcionamento, possuem um 

histórico mais abrangente. A análise do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, que teve um 

processo histórico rico de transformação e amadurecimento, sinalizou o papel do urbanista como um 

dos principais profissionais de intervenção urbana, mostrou que o olhar multidisciplinar na formação 

fundamenta os estudos da participação comunitária.  

 

A UNEB também contribui com a discussão. Esta instituição, que oferece o curso apenas de 

Urbanismo, tem capacitado seus estudantes para uma compreensão do espaço urbano como o espaço 

das pessoas que: circulam, trabalham, habitam e mudam a cidade. 

 

Das IES particulares, a UNIFACS é a mais antiga e tem um trabalho de pesquisa voltado para o espaço 

urbano e as pessoas que nele vive. A UNIJORGE e a FRBA são instituições mais novas que buscam 

formar os profissionais da arquitetura e do urbanismo, sendo que cada uma tem uma estrutura distinta 

na oferta do curso, mas ambas são significativas para aumentar a inserção de jovens no ensino 

superior, pois ainda existem poucos cursos e vagas para suprir a demanda de estudantes.  
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A capacitação de urbanistas estrutura-se a partir dos Planos de Ensino que as IES oferecem. A 

subseção seguinte analisará os planos de curso das IES e as contribuições para a discussão da 

formação para a participação comunitária. 

 

5.3 Planos de curso das IES: UFBA, UNEB, UNIFACS, UNIJORGE e FRBA 

 

A análise dos planos de ensino das IES é uma forma de observar se existe uma proposta de estudo 

direcionada ao trabalho de participação comunitária. Deste modo, esta subseção irá discorrer sobre as 

disciplinas do curso de urbanismo. Como estas contemplam a discussão da participação, quais as 

metodologias de trabalho utilizadas na capacitação para a participação comunitária, como as aulas 

práticas consideram o exercício da participação comunitária. Para tratar destas questões, as IES em 

estudo cederam os planos das disciplinas pertinentes à pesquisa, exceto a UNIJORGE, que forneceu 

apenas as ementas.   

 

O acesso aos planos de ensino foi através das coordenações de curso. Ao apresentar a pesquisa aos 

coordenadores, indicou-se, entre outras coisas, o interesse por algumas disciplinas que pudessem 

ajudar na investigação. Em princípio, a pesquisadora observou no site das IES estas disciplinas, porém 

no contato com os coordenadores, alguns destes fizeram sugestões de quais disciplinas poderiam 

ajudar, sendo que a de planejamento urbano, comum a todos, foi umas das que chamou a atenção, 

principalmente por se tratar de planejar o espaço urbano, o que poderia favorecer a uma troca de 

conhecimento com a comunidade durante o processo. 

 

Na UNIFACS foram concedidos 5 planos de ensino: Planejamento Urbano e Regional I e II, História e 

Teoria do Urbanismo I e II e Sociedade, Direito e Cidadania, que é uma disciplina de Educação à 

Distância. O curso ocorre através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que utiliza como 

metodologia a participação em fóruns, atividades on-line e materiais impressos. Quanto às outras 

disciplinas mencionadas, estas são presenciais.  

 

O plano de ensino da disciplina Planejamento Urbano Regional I menciona, na justificativa, desenvolver 

no aluno a compreensão do ato de planejar em escala regional, de bairro e cidade, porém não faz 

referência ao exercício prático com a comunidade. A metodologia de trabalho descreve aulas 

expositivas e visitas aos organismos governamentais de planejamento.  
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Planejamento Urbano Regional II é uma disciplina destinada ao estudo de planos diretores. Nela, os 

alunos avaliam as metodologias de elaboração e os resultados obtidos com os planos. A turma é 

dividida em grupos de estudo, a fim de realizarem visitas às áreas de pesquisa.  

 

Em Teoria e História do Urbanismo I, os estudantes estudam questões históricas e contemporâneas do 

urbanismo, estudam o urbanismo enquanto disciplina que engloba as áreas das ciências sociais e 

humanas. Quanto à metodologia de estudo, o docente utiliza aulas expositivas, debates e outros. E em 

Teoria e História do Urbanismo II, os alunos aprendem sobre: a história do urbanismo, as políticas 

urbanas, as intervenções realizadas no Brasil e fazem estudos de caso. Para desenvolver o trabalho 

desta disciplina o docente utiliza além de aulas expositivas, visitas técnicas, produção de maquetes e 

análise de filmes.  

 

Quadro 9 - Fundamentos dos Planos de Ensino da UNIFACS 

Disciplinas/Ano CR/CH Ementa Conteúdos 

Sociedade Direito e 
Cidadania/2012 
Obs. À distância 
 

CR.03/ 
CH.45 

Sociedade e comunicação. Indivíduo e alteridade. 
Estado, Sociedade e Cidadania. Direito pela 
Cidadania e Cidadania pelo Direito. Direitos 
Fundamentais. Meios de exercício da Cidadania 
através do Direito. Percurso Cidadão. Limites e 
Acessibilidade. Cidadania e Justiça. O Sujeito 
Coletivo. 
Cidadania e clientelismo. O Direito da Rua. 

ESPAÇO I. CENTRO. 
• Democracia e participação 
• Direito e rua 
• Cidadão do consumo. Clientes cidadão 
ESPAÇO III. PERIFERIA 
ESPAÇO IV. HISTÓRICO 
BROCHURAS E DESLOCAMENTOS 
 

Planejamento 
Urbano e Regional 
I/2012 

CH t=60 
CHp=51 

Escalas de planejamento. Problemas urbanos 
e ambientais atuais. Aspectos institucionais do 

território municipal. Estatuto da Cidade. 

Conceitos e morfologia do território; 
Planejamento no Brasil e questões 
urbanas e ambientais; 
Estatuto da Cidade. 

Planejamento 
Urbano e Regional 
II/2012 

CHt=6 
CHp=24 

Plano Diretor. Finanças e Gestão Municipal 
Participativa. Legislação urbanística e 
ambiental. Zoneamento municipal. Políticas 
Públicas Urbanas.   

Tendências do processo de 
urbanização e o Plano Diretor; 
Metodologias para análise urbana; 
Legislação e configuração zonal. 
 

Teoria e História do 
Urbanismo I/2011 

CHt=60 Grandes intervenções no contexto urbano. 
Produção das cidades em seu contexto social, 
cultural, político e econômico. 

Urbanismo: conceito e origens; 
Urbanismo moderno; 
Urbanismo contemporâneo. 

Teoria e História do 
Urbanismo II/2008 

CH=32 
CR=4 

Estudos urbanos em bases conceituais, 
históricas e com exercício prático, voltados 
para a realidade brasileira e das Políticas 
Públicas. 

História do Urbanismo no Brasil e das 
Políticas Públicas Urbanas. 
Noção sobre Finanças Públicas; 
Análise de espaços urbanos de 
Salvador; 
Projeto de Cidade: exercício segundo 
roteiro orientado pela professora. 

Fonte: Elaboração própria com base nos planos de ensino de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACS. 

 

O estudo das disciplinas acima fornece aos estudantes conhecimentos da área do urbanismo e 

auxiliam na compreensão do trabalho com comunidades. Porém, os planos não deixam claro se as 

atividades com participação comunitária são realizadas. A disciplina Sociedade, Direito e Cidadania 
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embora forneça fundamentação para o trabalho de participação comunitária, a metodologia de estudo 

não traz a parte prática. Seria interessante que o procedimento metodológico oportunizasse aos alunos 

o exercício do tema de estudo. Também poderia haver articulação desta disciplina com outras, por 

exemplo, Planejamento Urbano.  

 

A FRBA forneceu os planos de ensino com afinidade com o urbanismo. Em Metodologia de Análise e 

Planejamento Urbano menciona-se o uso de metodologias e técnicas de planejamento. Os conteúdos 

desta disciplina são: o estudo de planos, projetos, políticas públicas e gestão com o objetivo de 

capacitar o estudante nas técnicas de planejamento. 

 

Intervenção Urbana local é uma disciplina que tem como objetivo a capacitação do estudante no estudo 

de projeto urbanístico na escala local, faz referência aos aspectos físico-social e discute o urbanismo 

contemporâneo e suas questões. Nesta, talvez fosse possível abrir espaço para analisar as técnicas de 

participação comunitária.  

 

E em Intervenção Urbana Regional, a proposta é similar a anterior, o que muda é a escala. Estes 

planos trazem as ementas, os objetivos, os conteúdos e a bibliografia utilizada, mas não descreve a 

metodologia de trabalho, o que dificulta verificar se existe uma aplicação do planejamento com 

participação. 

 

Quadro 10 - Fundamentos dos Planos de Ensino da FRBA 

Disciplinas/ano CH/CR Ementas Conteúdos 

Metodologia de 
Análise e 
Planejamento 
Urbano 
 

CH.60 

Aplicar a metodologia de planejamento 
urbano utilizando-se de instrumentos legais e 
normativos, assim como, coletar e organizar 
dados, que caracterizem espaços urbanos. 
O emprego de métodos de planejamento, 
controle, monitoração, identificação de 
problemas e potencialidades e a propositura 
de soluções são algumas das competências 
que o aluno irá trabalhar em atividades reais 
de estudo de caso em uma região urbana 
específica. 

Conceitos e evolução do processo de 
planejamento; Instrumentos do 
planejamento (plano diretor, plano 
setorial, projeto urbano, Agenda 21, 
Agenda; Habitat e Estatuto da Cidade); 
Plano Diretor Municipal; Estratégias de 
implementação e políticas públicas; 
Monitoração e controle urbano - gestão 
pública. 

Intervenção Urbana 
Local 
 

CH.60 

O aluno nesta disciplina será introduzido ao 
exercício de projeto urbanístico na escala da 
cidade: onde irá considerar os aspectos 
físicos, funcionais, sociais e legais. Esse 
projeto é composto de etapas de 
levantamento e coleta de dados, montagem 
da caracterização, definição dos temas a 
serem abordados, as intervenções a serem 
propostas, a espacialização e o detalhe das 
edificações e estruturas a serem 

Unidade 1: projeto urbano: Unidade 02: 
elementos que compõem o espaço 
urbano; propostas para intervenção e 
programa de atividades. 
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implantados. 

Intervenção Urbana 
Regional 

CH60 

Estuda os procedimentos urbanísticos 
utilizados para intervenção em abrangência 
regional, devendo considerar aspectos 
funcionais, ambientais, sociais e legais. 
Utiliza a metodologia específica para 
levantamentos de campo, análise de dados, 
necessários a caracterização da área 
estudada. Elaborar projeto para intervenção, 
considerando os instrumentos de 
planejamento e gestão urbana e o enfoque 
atribuído à concepção proposta, a partir da 
caracterização. 

Projeto urbano: conceito de espaço 
público x espaço urbano, relações com a 
cidade e a região; 
Metodologia para elaboração de projetos 
urbanos: aspectos físicos, ambientais, 
sociais, funcionais, simbólicos e legais; 
Projeto urbano e a relação com o 
planejamento urbano local e regional; 
Elaboração da caracterização da área 
segundo os pressupostos que vão 
orientar o projeto 

Fonte: Elaboração própria com base nos Planos de Ensino de Arquitetura e Urbanismo da FRBA. 

 

A proposta da FRBA é capacitar os estudantes para desenvolver planos e projetos urbanos a partir do 

estudo de metodologias e técnicas de planejamento. Os planos de ensino descrevem as metodologias 

de trabalho, porém não evidenciam realizar um trabalho voltado para a participação comunitária ou 

outra. 

 

A coordenação da UNIJORGE, assim como as outras IES foi informada sobre a pesquisa e o objetivo, 

analisar os planos de ensino, porém não houve liberação para o acesso aos materiais, apenas as 

ementas das disciplinas Planejamento Urbano e Políticas Públicas; e Práticas Investigativas III, com 

suas respectivas cargas horárias. 

 

Quadro 11 - Ementas da UNIJORGE 

Disciplina CH Ementas 

Planejamento Urbano e 
Políticas públicas 
 

CH. 
60 

Planejamento urbano. Diretrizes de desenvolvimento urbano. Preservação 
cultural e ambiental. Planos setoriais. Uso do solo. Legislação urbanística. 
Políticas públicas e gestão municipal. Sistemas urbanos. Projetos estruturadores 
do espaço urbano 

Práticas investigativas 
interdisciplinares III 
 

CH. 
60 

Programa de conteúdo livre que aborda um conjunto de disciplinas até o 7º 
semestre, em parceria com Oficina de Projeto, executado em um semestre 
letivo. Leitura, conceituação e lançamento de proposta paisagística para setor 
pré-determinado. Renovação Urbana. 

Fonte: Elaboração com base nas informações da Coordenação do curso da UNIJORGE, 2012. 

 
 

O programa da UNIJORGE tem como diferencial ênfase nas questões ambientais. E, de acordo com a 

coordenação, a disciplina práticas investigativas interdisciplinares III possibilita que os estudantes 

discutam temas diversos, como o da participação. Os próximos planos de ensino a ser avaliados são 

da UFBA. 
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Os planos da UFBA foram disponibilizados através da secretaria acadêmica. Estes foram: 

Planejamento V; Planejamento VI; Teoria III - Planejamento Urbano e regional; e Teoria IV – 

Planejamento Urbano e Regional. Solicitaram-se planos com um ano mais atualizado, pois alguns 

datam de 1996, mas de acordo com a secretaria, estes correspondiam aos programas utilizados pelos 

docentes. 

 

Através da disciplina Planejamento V os estudantes são capacitados para projetar. Realizam estudos e 

proposições de equipamento de uso comunitário, que se consolidam no projeto arquitetônico. O 

documento não explica a metodologia de trabalho.  A disciplina Planejamento VI dá continuidade aos 

estudos da disciplina anterior, utiliza metodologia de planejamento para a projeção arquitetônica de 

edificações comunitárias. 

 

 As disciplinas teoria III e IV – Planejamento Urbano e Regional – os estudantes desenvolvem 

pesquisas em grupo, aprendem os conceitos do planejamento, estudam as questões urbanas 

contemporâneas e desenvolvem ações práticas de intervenção. 

 

Quadro 12 - Fundamentos dos Planos de Ensino da UFBA 

Disciplinas/ano CH/CR Ementas Conteúdos 

Planejamento V 
CR. 04 
CH. 60 T / 
60 P 

Projeto de um edifício para 
implantação de serviços 
comunitários enfatizados pelo 
caráter e porte. 

Composição programática e estruturação 
funcional das atividades e elementos 
arquitetônicos; Concepção do projeto 
arquitetônico; 
Detalhamento construtivo e especificação 
de materiais 

Planejamento VI 
CR. 04 
CH. 60 T / 
60 P 

Elaboração de projetos de um 
conjunto arquitetônico, dando ênfase 
particular à correlação entre os 
edifícios que o compõem e também 
desde com o contexto urbano ou 
rural que o envolve. 

Contexto Regional; 
Estudos Econômicos; 
Estudos Institucionais 

Teoria III - Planejamento 
Urbano e regional; 

CR.04 
CH. 30 T / 
30 P 

Orientar os alunos exercícios de 
pesquisa voltados principalmente 
para o planejamento urbano e 
regional 

Planejamento Urbano e Regional: 
conceitos e definições. 

Teoria IV – 
Planejamento Urbano e 
Regional 

CR.05 
CH. 45 T/ 
45 P 

Complementação dos 
conhecimentos adquiridos em Teoria 
III, com exemplificação prática. 

Módulo I – Dinâmica Urbana 
Contemporânea; 
Módulo II- Planejamento Urbano e 
Regional: Planejamento Urbano no 
Brasil; 
Módulo III – Introdução à pesquisa 
Urbana: Sistemática para análise de 
planos/projetos, intervenções e questões 
urbanas. 

Fonte: Elaboração com base nos Planos de Ensino de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 2012. 
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Precisar o desenvolvimento das aulas apenas pelos planos de curso é difícil. Mas os conteúdos das 

disciplinas acima permitem a aprendizagem de atividades práticas relacionadas à participação 

comunitária. A última análise será dos planos de ensino da UNEB. 

 

A UNEB, como já salientado, diferencia-se das outras instituições, pois o curso dá ênfase ao 

Urbanismo, deste modo, a grade curricular compõe-se de disciplinas das ciências sociais que 

contribuam com o estudo do espaço urbano. 

 

Durante o curso, os estudantes veem assuntos como a mobilidade e transporte urbano, gestão e 

planejamento urbano, habitação, entre outros temas. A discussão da participação perpassa em várias 

disciplinas, mas existem aquelas que dão mais ênfase ao trabalho em comunidade.  

 

Uma das disciplinas que colabora para a capacitação para desenvolver atividades com participação 

comunitária é Desenvolvimento de Comunidades, que é optativa. Os estudantes têm a oportunidade de 

apreender como trabalhar para o desenvolvimento de comunidade e quais técnicas de participação 

utilizar. Como metodologia de trabalho, os alunos são orientados a elaborar uma proposta de 

intervenção urbana em um bairro e depois apresentar os resultados obtidos com o trabalho em formato 

seminário aos moradores e aos demais da turma.  

 

Gestão Urbana é uma das disciplinas com maior carga horária, o seu estudo centra-se nos processo de 

gestão urbana, embora não especifique o trabalho de participação comunitária. Aborda temas que 

discutem a participação e sua relação nos processos de gestão, por exemplo, o funcionamento do 

orçamento participativo, enquanto instrumento de gestão urbana. Nas atividades práticas os alunos 

analisam planos e planejamentos urbanos dos municípios brasileiros.  

 

O plano de ensino da disciplina Política, planejamento e projetos habitacionais traz um conteúdo 

bastante amplo, os estudantes estudam as políticas habitacionais do Brasil, a partir de uma análise 

histórica e contemporânea, além disso, avaliam-se os programas habitacionais, em vigência, quanto à 

infraestrutura.  

 

Os alunos adquirem fundamentação teórica e metodológica para desenvolver o trabalho de campo 

participativo, o que inclui: visitas aos bairros que sofreram intervenção, a fim de conseguir informações 

sobre a localidade; ir aos órgãos públicos e imprensa para conseguir informações sobre o local de 
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trabalho. As aulas constam de discussões e estudos sobre a pesquisa a campo e o desenvolvimento 

da condução participativa das intervenções.  

 
Quadro 13 - Fundamentos dos Planos de Ensino da UNEB 

Fonte – Elaboração com base nos Planos de Ensino de Urbanismo da UNEB, 2012 

 

Todos os planos de ensino trazem direta ou indiretamente o tema da participação, pois explicitam os 

tipos de planejamento, como estes se apresentam nas atuais gestões do Brasil, seus avanços, limites. 

Informa como os profissionais podem conduzir e facilitar a participação das pessoas.  O estudo revelou 

que existem disciplinas que: abordam procedimentos de intervenção em comunidade, análise de 

programas, projetos e planos. A apreciação de planos e projetos urbanos viabiliza a discussão da 

participação comunitária como processo.  

 

As disciplinas do curso de urbanismo, vinculadas ou não ao de arquitetura, podem ser uma 

contribuição para ampliar os processos de participação comunitária, pois as disciplinas como 

Planejamento Urbano e de Intervenção Urbana, conforme observado, visam à capacitação dos 

estudantes para pensar o meio urbano em suas diversas facetas, o que implica a qualidade de vida das 

pessoas. Estas, conforme já considerado podem ser fonte de contribuição para os processos de 

elaboração.  

 

Disciplinas/Ano CH/CR Ementas Conteúdos 

Desenvolvimento 
de Comunidade 
 

CR. 03 
T/1P 
CH.60 

Estrutura da comunidade. Recursos 
institucionais humanos e sua influência no 
estado de desenvolvimento da 
comunidade. Organização da comunidade. 
Liderança na elaboração e execução de 
programas comunitários. Contribuição da 
ação comunitária para solução dos 
problemas. Fatores de desenvolvimento da 
comunidade. Processo de comunicação a 
nível interpessoal e difusão cultural. 

• Desenvolvimento e comunidade; 
 
• Participação cidadã; 
 
• Uma proposta de intervenção social. 

Gestão Urbana 
 

CR. 04 
T/02P 
CH.120 

Estudo temático dos problemas atinentes 
ao exercício da administração 
governamental de caráter urbano. 
Aspectos financeiros, políticos, culturais e 
sociais da administração das cidades, 
inclusive administração de Plano Diretor. O 
Poder Local. 

• Conceitos gerais e discussão sobre 
gestão pública; 

• Base dos Instrumentos de 
gestão urbana. 

Política, 
planejamento e 
projetos 
habitacionais. 
 

CR.03/ 
CH.90 

Modelos de uso do solo. Diagnósticos 
habitacionais. Alternativas de políticas 
habitacionais. Experiência histórica 
brasileira da política e da produção da 
habitação popular. Os agentes. Planos 
habitacionais. A indústria de material de 
construção. 

 Políticas habitacionais brasileiras;  
 Estudo dos programas estaduais de 

habitação em termos gerais 

 Fundamentação teórica e 
metodológica para trabalho de 
campo participativo; 



94 

 

Os planos de curso indicam que há como se trabalhar a formação para a participação comunitária. 

Através da discussão teórica e do exercício prático os estudantes podem ter a oportunidade de 

desenvolver habilidades para conduzir processos participativos.  Mas, conforme observado, somente a 

verificação dos planos é insuficiente para saber como é a prática de formação dos urbanistas em 

relação à participação comunitária. Por isso, a próxima subseção analisará como docentes e discentes 

assimilam o ensino e a aprendizagem da prática da participação comunitária. 

 

5.4     Percepções dos docentes e discentes em relação à participação comunitária 

5.4.1 Diálogo com os docentes – Como é o trabalho de formação para a participação 

comunitária? 

 

A investigação sobre a prática da participação comunitária, conforme já considerada, compreende 

habilidades e competências específicas. Esta subseção analisará as experiências e os relatos dos 

docentes que ensinam a profissão de urbanismo, a fim de compreender como é o trabalho de formação 

para a participação comunitária. Desenvolver uma proposta de intervenção participativa é um processo 

sistemático de ações planejadas e estruturadas a partir de teorias e metodologias próprias que 

integram e envolvem as pessoas, daí a importância de profissionais capacitados.  

 

Anteriormente, este trabalho, pontuou o papel do urbanista e verificou que, nos planos de curso das 

IES em estudo, existem conteúdos que permitem aos estudantes de urbanismo aprender e, também, 

exercitar a participação comunitária. Mas, a fim de compreender melhor o processo de formação dos 

urbanistas em relação à participação comunitária, conversou-se com os docentes, pois esses podem, 

através das suas experiências, indicar os desafios e as possibilidades de ampliar a formação para a 

participação comunitária. 

 

O diálogo com os docentes foi estruturado a partir de um roteiro de perguntas para a obtenção das 

informações de interesse para a pesquisa. As questões foram flexíveis à realidade de cada docente, ou 

seja, houve perguntas que não foram feitas, pois não cabiam à prática do docente e, por outro lado, 

surgiram perguntas decorrentes da conversa. É válido ressaltar que, para obter os contatos desses 

professores, a coordenação foi essencial mais uma vez.  

 

Todos os docentes dos planos de curso selecionados da UNEB foram entrevistados. Na UFBA, três 

profissionais foram indicados pela coordenação, desses, dois responderam ao e-mail combinando a 

entrevista. Porém, um não pode responder as questões, pois seu trabalho era voltado para a projeção 
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de equipamentos públicos e estudo das tecnologias utilizadas para projetar, assim sendo, não havia 

relação com o tema da participação.  

 

O outro docente, que respondeu as perguntas, leciona atelier 5 (cinco), voltado para planejamento 

urbano, urbanismo, o que foi significativo para a pesquisa.  Esse docente falou sobre o que é feito na 

disciplina que contribui para a discussão e a prática da participação comunitária.  

 

Na UNIFACS entrevistou-se a todos os docentes dos planos de cursos selecionados, inclusive a 

coordenadora, que leciona também na UNEB. 

 

Na UNIJORGE, a coordenação indicou três profissionais, desses, dois não puderam responder as 

questões, explicaram que não poderiam ajudar, pois o trabalho que desenvolviam não tinha relação.  O 

terceiro docente, que leciona História do Urbanismo, Introdução ao Projeto Arquitetônico e Projeto 1 – 

Residencial, embora também explicasse que sua prática não consistia no desenvolvimento de 

habilidades para a participação comunitária, ele cooperou em responder algumas questões, além disso, 

mediou o contato com os seus alunos. E na FRBA, entrevistaram-se dois docentes. 

 

As questões, teóricas e práticas, foram elaboradas e organizadas de modo a dialogar com autores 

como Souza (1993); Demo (2001); Freire (2002); Nunes (2002); Souza (2006), que trabalham a 

temática da participação e fundamentam esta pesquisa. As perguntas também foram pensadas de 

modo a constatar se há nas IES de Arquitetura e Urbanismo um trabalho de formação para a 

participação comunitária. As questões utilizadas na investigação buscaram informações sobre as 

disciplinas de planejamento, intervenção urbana, entre outras, que colaboram para capacitar o 

urbanista no trabalho com participação comunitária.  

 

Averiguou se existe o ensino de metodologias de participação e como estas são transmitidas para os 

discentes, caso existam. Também verificou se a formação dos docentes influencia a prática de ensino e 

se os estudos de metodologias participativas ajudam os discentes na prática de participação 

comunitária. 

 

As respostas demonstraram, de maneira geral, que os docentes tratam do tema da participação 

comunitária. Porém, de modo sistemático e direto em comunidades, isso não ocorre em todas as 

disciplinas. Os docentes abordam o tema em sala de aula, mas quando se trata de ir à comunidade, 
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não são todas as disciplinas, das selecionadas, que realizam essa atividade e, quando a realiza, nem 

sempre é de forma sistematizada.  

 

Por outro lado, existem os docentes com uma prática diretamente voltada para a capacitação da 

participação comunitária. Isso ficou fortemente evidente na UNEB, os docentes têm um trabalho que 

prioriza a capacitação para a participação comunitária, talvez seja pelo fato do curso possuir em sua 

grade curricular mais disciplinas das ciências sociais. Mas, isto não significa que nas outras IES o tema 

da participação seja desconsiderado. O que parece, de acordo com as falas dos docentes, é que as 

IES não priorizam atividades sistemáticas de participação comunitária.   

 

Um aspecto apontado como obstáculo ao trabalho de participação tem relação com os fundamentos do 

curso. A Arquitetura e o Urbanismo, como salientado antes, tiveram em sua constituição princípios 

positivistas que, de alguma forma, influenciam o conhecimento a ser transmitido. Segundo a docente 

da UNEB, que leciona Políticas e Planos e Projetos Habitacionais, o curso: 

 

[...] se constitui historicamente como algo que está acima do saber comum, do cotidiano do 
cidadão. A própria Constituição das profissões, dentro de uma lógica positivista, implicava 
que havia uma verdade técnica, que era monopolizada pelos técnicos e que isso teria uma 
vida ao lado da vida cotidiana. [...] E nós ainda estamos nesse caminho, infelizmente, 
embora já tenha tantos anos. Para se ter uma ideia, Jane Jacobs desmascara essas 
verdades técnicas, dos modernistas, anos 60. Estamos em 2012, e ainda existem muitos e 
muitos arquitetos e Escolas de Arquitetura e Urbanismo formando pessoas para que elas 
sejam responsáveis por resolver os problemas da cidade, sem treiná-las para que, de fato, 
discutam com a sociedade de modo participativo e democrático, quais são as melhores 
soluções. 

 

Talvez a conjuntura em que o curso foi estruturado contribua para formar profissionais Urbanistas que 

se desapercebem da relação entre as pessoas e o espaço, deixam de pensar o urbano com a escuta e 

a participação das pessoas. Além disso, ainda tem outro aspecto indicado. Os docentes trouxeram a 

atenção para as diretrizes do curso e o Ministério da Educação (MEC).  Veja o que dois docentes 

disseram sobre o curso e a participação. 

 

O grande problema, que eu acho, é o seguinte: os próprios cursos de arquitetura não estão 
preparados para isso. O curso de arquitetura está preparado para formar o arquiteto, mas a 
visão do urbanista, ela ainda é muito pobre. Muito pouco se trabalha de urbanismo, muito 
pouco se trabalha em relação à cidade. Se você for ver os projetos, acho que também na 
UFBA, os ateliers estão voltados para projetos, às vezes, claro, um equipamento para uso 
coletivo, um equipamento público, se for o caso, mas em termos de planejamento urbano ou 
de percepção, de compreensão da reprodução do tecido urbano muito pouco é dito, muito 
pouco é colocado e muito pouco é estudado (Docente da UNIFACS de História Urbana). 
 
Não existe uma disciplina do urbanismo voltada para questão da comunidade, para questão 
popular. Deveria existir, mas não existe, porque a gente ainda não forma o urbanista, a gente 



97 

 

ainda não forma o arquiteto para atender a cidadania, a gente forma o arquiteto para atender 
ao mercado, embora esse esteja voltado, e cada vez mais, para atendimento as 
comunidades [...] É necessário que o próprio MEC, que as faculdades de arquitetura, o 
conselho de Arquitetura e Urbanismo modifique o currículo da faculdade para que estas 
disciplinas e as pesquisas se desenvolvam nessa questão do urbanismo participativo 
(Docente da FRBA de Metodologia do Urbanismo). 

 
 

O primeiro disse não haver uma preparação dos cursos de arquitetura e urbanismo para formar 

urbanistas, enquanto que o segundo indica a necessidade do MEC, do conselho e das IES mudarem o 

currículo a fim de atender ao Urbanismo participativo. Estas observações são relevantes, por isso é 

conveniente analisar o que diz as Leis de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional (LDBEN) no Capítulo 

IV, sobre a Educação Superior, nos incisos II, III, VI e VII sobre o papel das IES, que é de: 

 

II. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 
III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo,  desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive. 
VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 
e regionais, prestar serviços especializados a comunidade e estabelecer com esta uma 
relação de reciprocidade; 
VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 
geradas na instituição. 

 

As IES em geral, não somente de Arquitetura e Urbanismo, tem a responsabilidade de formar 

profissionais para atuar nas comunidades através dos seus serviços, que possam também estabelecer 

uma relação de troca de conhecimento entre o saber acadêmico e o saber comum, do dia a dia das 

pessoas, promovendo o desenvolvimento local, regional e nacional.  

 

Já o artigo 4º, incisos I e II das Diretrizes Curriculares Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, explicita 

que as IES forneçam ao profissional de Arquitetura e Urbanismo: 

 

I.   Sólida formação de profissionais geralistas; 
II. Aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos grupos sociais e 
comunidade, com relação à concepção, organização e construção do espaço interior e 
exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação e o paisagismo. 

 
 
No caso específico das IES de Arquitetura e Urbanismo cabe a estas oferecer uma formação que 

habilite o técnico da área ter uma visão ampla, tanto de arquitetura quanto de urbanismo. Diz também 

que profissional atuará junto aos grupos sociais e comunidades, a fim de compreender a realidade em 

que essas pessoas vivem e assim atender as suas necessidades. 
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Embora o currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo tenha sido indicado como um problema à 

formação de urbanistas para o trabalho com participação, a LDBEN, bem como as Diretrizes 

Curriculares atribuem as IES o papel de, entre outras funções, capacitarem esses profissionais para 

atuarem nas comunidades e junto com elas. Talvez, seja necessário que se torne mais claro o requisito 

da capacitação em urbanismo e, mais especificamente, no urbanismo participativo que abre espaço 

para os trabalhos de participação comunitária.  

 

Além do aspecto legal, há a questão do interesse desses profissionais. Qual o compromisso dos que 

decidem cursar o Urbanismo? Com o que se comprometem os estudantes de urbanismo? Freire (2002, 

p. 19) diz que há os profissionais do tipo que: “estão “comprometidos” consigo mesmo, com seus 

interesses ou com interesses dos grupos aos quais pertencem”. Infelizmente, as palavras do autor 

encontram-se presente na atual conjuntura, conforme a docente de História do Urbanismo, da Unifacs, 

relata: 

 

[...] os meninos querem se formar em arquitetura para fazerem casas bonitas, um Alphaville. 
Todas as especialidades médicas: dermatologia estética e cirurgia plástica, tá todo mundo 
preocupado com ganhar dinheiro, ser bem sucedido, ser reconhecido, porque isso é o que 
vai lhe fazer feliz. Tem um pacote que vendem aí de que o rumo, de que a felicidade é você 
ter esse sucesso e dizem o que é ter esse sucesso. É uma exacerbação do individualismo. 
Então, a cidade está se tornando um reflexo disso. Pra mudar a cidade é preciso mudar essa 
mentalidade das pessoas. Eu tento problematizar isso o tempo todo... 

 

Os estudantes, de maneira geral, independente da formação profissional que recebam, buscam o 

sucesso profissional e o reconhecimento financeiro. O olhar desses estudantes está focado em si, 

deixam de se enxergarem como parte de uma sociedade, de um todo. Segundo a docente, esse tipo de 

atitude contribui para um mundo cada vez mais individualista. Daí a importância do docente discutir a 

questão do papel do profissional do urbano e da sociedade.  

 

Outro ponto de reflexão é a própria formação dos docentes. Será que na época em que esses 

estudaram houve abertura para estudar o tema da participação? As IES, em que eles estudaram, 

contribuíram para a aprendizagem da participação comunitária? É preciso, antes de analisar as 

respostas, mencionar que existem docentes que se graduaram no período da Ditadura, outros que se 

graduaram no período de transição para a democracia e, ainda os mais recentes, que aprendem a viver 

a democracia, a lutar pela execução dos direitos e deveres dos cidadãos. Nos dois primeiros casos o 

tema da participação não era explícito nas IES e, muito menos, nos planos de curso.  
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Por volta da ditadura, os docentes e discentes viviam esse momento de tal forma que a participação 

ultrapassava as questões burocráticas. Isso é evidente nas palavras dos docentes abaixo. 

 

Minha graduação não houve nenhuma capacitação nesse sentido. Naquele momento eram 
os anos da Ditadura, havia iniciativa dos alunos de participação junto a comunidades, mas 
nada vinculado a tal curso de Arquitetura (Docente de Planejamento Urbano e Regional – 
UNIFACS). 
 
Eu fiz a graduação entre 1974-78. Era um momento de grande ebulição social, política, 
movimentos contra a ditatura. Então, a participação cidadã estava no bojo do conjunto de 
questões que eram levantadas dentro da faculdade de arquitetura, em São Paulo. Essa 
participação cidadã e formação política se deram em função dessa conjuntura. A partir do fim 
da ditatura, com processo de redemocratização, um processo mais participativo de 
planejamento, menos tecnocrático, de maior participação, envolvimento com comunidades, 
isso tende a crescer (Docente de Planejamento Urbano – UFBA). 

 
 

A discussão sobre a participação era viva, os docentes e discentes atuavam como protagonistas das 

mudanças política e social do Brasil. Mas, os docentes cuja formação foi no período pós-ditadura passa 

a ter uma preocupação de aproximar o profissional urbanista com a comunidade. Interessa trazer a 

participação da comunidade na elaboração de análises e proposições. Portanto, em ambos os casos, o 

tema da participação esteve presente, mesmo porque participar, discutir é próprio da natureza humana. 

A docente da FRBA, oriunda da UFBA, disse que na sua formação houve atividades que a preparou 

para o trabalho de participação comunitária.  

 

Sim. Com atelier V. A professora [...] nos estimulava a ir a campo e vivenciar, fazer derivas 
no lugar e até interagir com as pessoas, entrar nas lojas, nas padarias e tentar perceber. A 
gente também foi em um centro comunitário, que funcionava na escola e viu algumas coisas 
que as pessoas estavam reivindicando.  

 
 

Agora, compare a fala acima, com a da atual docente que leciona a mesma disciplina na UFBA. Ela 

explica que as atividades com comunidades e com participação comunitária são poucas. Mas explica o 

que tem sido feito e o que avançou na disciplina. 

  

Algumas experiências de contatos com associações de bairro, enfim... Mas, nada 
sistemático, nada que fosse para prestar um serviço fora da disciplina. Em alguns casos, a 
gente teve sempre a preocupação ao desenvolver propostas, porque atelier 5 trabalha 
basicamente com análises e proposições, era de sempre manter algum contato, para que 
estas propostas fossem pensadas a partir de quem vive no local, que é completamente 
diferente de quem olha de fora. Mas, sem uma atuação sistemática, no sentido de atender a 
um problema que eles (membros da comunidade) tenham levantado. 
O ano passado a gente fez uma experiência sistemática, porque foi para desenvolver um 
Plano Diretor para a Federal do Recôncavo, a pedido do Centro de Artes, Humanidades e 
Letras de Cachoeira, aí a gente fez o processo inteiro em interlocução com a comunidade da 
universidade. Tinha alguns professores e estudantes que acompanharam. 
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A disciplina de atelier V é voltada para Planejamento Urbano e se propõe a capacitar o aluno para 

realizar análises e proposições. O que a docente da FRBA diz é exatamente o que a docente da UFBA 

menciona. Mas, no último ano, 2012, houve uma inovação, uma vez que passa a desenvolver uma 

atividade mais sistemática de participação comunitária. Isso é interessante, pois mostra que a disciplina 

amplia a formação dos alunos quanto à realização de análises e proposições ao inserir a participação 

da comunidade de modo sistemático.  

 

Por outro lado, os docentes que durante a graduação sentiram a carência e a necessidade de mais 

qualificação para atuarem com participação comunitária, fizeram cursos de pós-graduação, a fim de se 

especializarem. A especialização pode ser uma alternativa para capacitar o técnico no trabalho com 

participação comunitária. 

 

 Ao exercer a profissão, o profissional pode sentir a carência de habilidades para o trabalho com 

participação comunitária, como ocorreu com a docente da UNEB, que leciona Políticas e Planos e 

Projetos Habitacionais. Ela diz que: “Na verdade, a minha formação foi tão frágil nisso e isso se tornou 

tão evidente pra mim que era necessário, que eu fui fazer uma trajetória própria de me capacitar nessa 

temática”. Houve outros docentes que também mencionaram a decisão de se qualificar após a 

graduação pela necessidade.  Essas experiências indicam a existência de uma lacuna na graduação 

em capacitar os profissionais para o trabalho com participação comunitária. E hoje, como é a 

formação? Que tipo de capacitação as IES fornecem aos estudantes? 

 

O trabalho com participação comunitária passa a se configurar de forma mais sistemática na formação 

dos urbanistas, em relação há tempos atrás. Todavia, embora a maioria dos docentes concorde que o 

trabalho com participação comunitária seja possível e necessário. Houve um docente que chamou 

atenção para o seguinte fato que merece atenção: 

 

Formou-se um monte de assistentes sociais que convenciam a população a ser “cordeiro”. 
Isso não é bom. Passa por se discutir o que é participação. O que é participar? Qual o 
sentido da participação?  E isso você não vai fazer em curso. Isso é também uma opção 
ideológica (Docente da UNEB). 

 
 
É preciso clareza no trabalho de formação para a participação comunitária a fim de evitar incorrer 

nessa atitude modeladora e limitada de manipular as pessoas. Conforme considerado em outras 

seções a participação não se ensina. A participação é uma aprendizagem e um ato voluntário (NUNES, 

2006). Assim, como considerar a atuação da comunidade em um trabalho de participação comunitária?  



101 

 

 

O profissional só poderá desenvolver ações pedagógicas de participação comunitária quando as 

pessoas desejarem participar, do contrário é imposição. O ato de participar é uma decisão de cada 

sujeito (SOUZA, 1993). Boterf (1999, p.52) explica que o profissional na comunidade “procura auxiliar a 

população envolvida a identificar-se por si mesma os seus problemas, a realizar análise crítica destes e 

a buscar as soluções adequadas”. Quem norteia o processo participativo é a comunidade e ao técnico 

compreende o papel de colaborador. 

 

Portanto, o motor dos processos de participação comunitária são as pessoas. Marcelo Lopes de Souza 

(2006, p. 269) menciona que: “[...] mesmo leigas e exercendo outras profissões, mas dispondo de 

tempo, aptidão e interesses suficientes, se muniriam sistematicamente de certos conhecimentos, 

exercendo um papel de liderança na organização e na condução de debates sobre os destinos da 

cidade”. Para esse autor, a sociedade pode atuar com propriedade sobre as questões do espaço 

urbano e os espaços formativos são parte do trabalho com participação comunitária.  

 

A docente, da FRBA, que leciona Sistema de Análise Urbana e Intervenção Urbana Local também 

acredita ser importante a formação da comunidade, ela mencionou que era importante “primeiro formar 

um pouco e depois pedir para que eles deem um retorno que eles desejam”.  Ao se tratar do trabalho 

em comunidades, o docente da UNEB, que leciona a disciplina Comunidades, também faz referência 

ao vínculo entre educação e urbanismo. Ele diz que: 

 

[...] estimula-se que se sejam formados cursos para gestores populares, porque uma das 
críticas que se faz é que quando a ação pública vai para uma determinada localidade, o 
diálogo só se dá, de forma até incipiente, entre os técnicos e algumas lideranças 
comunitárias. E a população fica completamente excluída dessa discussão por conta de não 
ter ainda informações adequadas, técnicas, para poder participar desse debate. 

 

A formação comunitária pode ser um caminho para o envolvimento de mais pessoas nas discussões 

referentes aos problemas urbanos, porém não se pode esquecer que esse é um processo de 

aprendizagem mútuo. Souza (1993, p.90) diz que: “[...] a perspectiva é de que o profissional é 

educando e educador ao mesmo tempo, da mesma forma que a população [...] todos como sujeito do 

processo de participação e conscientização” O papel da comunidade é tanto de aprendiz, como de 

transmissor de um saber construído, através das relações sociais, ao longo da sua história.   

 

O trabalho em uma comunidade, a partir dos interesses das pessoas, envolve o reconhecimento de 

técnicas específicas. Mas, será que ainda na graduação isso é possível? Segundo Souza (1993) o 
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domínio de técnicas no trabalho com a população é importante, mas é um processo que é construído 

ao longo da vida profissional. Conforme já explicitado por Souza (1993, p. 84) “... o processo educativo 

requer não simplesmente capacidade técnica e científica, mas principalmente compromisso”.  Lecionar 

o assunto da participação ou mesmo atuar enquanto técnico em processos de participação envolve o 

saber e o compromisso. 

 

Sobre como desenvolver atividades com participação comunitária, a docente da UNEB, que leciona 

planejamento urbano, explica que orienta os discentes a fazerem um diagnóstico local, em princípio, só 

depois é que se vai à comunidade para “entender quais os principais problemas, das diversas 

naturezas e as proposições dessas comunidades. Geralmente a gente se comunica com a associação 

dos moradores e eles indicam algumas pessoas chave, os líderes da comunidade”.  

 

A prática mencionada acima faz lembrar duas técnicas do trabalho com participação comunitária: o 

levantamento de informações técnicas do local e o contato com a(s) liderança (s). Conforme Souza 

(1993) mencionou, o passo inicial para desenvolver o trabalho de participação comunitária é fazer o 

levantamento de informes técnicos gerais – dados físicos, sociais, econômicos, etc – e os informes 

específicos – programas e processos de trabalho de participação já desenvolvidos na comunidade.  

 

A segunda técnica envolve o contato e o reconhecimento das lideranças locais. Nunes (2006, p.58) 

define o líder como sendo aquele que tem: “... capacidades pessoais particulares de convencer sejam 

pela sinceridade e o exemplo – a persuasão – seja pela autoridade que inspira”. Portanto, o contato 

com a liderança possibilita a aproximação com a comunidade.  

 

Outra forma de auxiliar e contribuir com a formação dos estudantes é acompanhá-los nos trabalhos de 

participação comunitária. O docente da disciplina Comunidades, da Uneb, comentou que: 

 

[...] invés de mandar só estudantes para um bairro fazer pesquisa, a gente primeiro 
acompanhava os alunos no processo de trabalho. Dentro da comunidade definia-se o tipo de 
ação que nós iriamos trabalhar, se era com crianças, adultos ou se era questão de bairro. A 
gente vai envolvendo os estudantes nas atividades de bairro e de comunidades sempre 
dentro da metodologia da pesquisação. Não é simplesmente chegar numa comunidade, 
levantar informações e ir embora, deixar ela lá. Então, a ideia é de troca de informações, de 
saberes e do envolvimento do estudante nos objetivos da comunidade. 

 
 

Percebe-se que existe uma preocupação em auxiliar os primeiros contatos dos estudantes com as 

pessoas das comunidades, o que é significativo, pois como diz “É preciso acompanhar os estudantes 

no seu trabalho e verificar as dificuldades eventualmente encontradas” (SOUZA, 2002, p.131). Mas 
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além do acompanhamento, o docente também mencionou uma metodologia de trabalho, a pesquisa-

ação, que busca conhecer a realidade por vivenciá-la. Segundo Engel (2000, p.182): 

 

[...] a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o 
conhecimento e a compreensão como parte da prática. É, portanto, uma maneira de se fazer 
pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a 
compreensão desta. 

 

A pesquisa-ação é uma das metodologias utilizadas em pesquisas qualitativas, pois aproxima o 

pesquisador da realidade de estudo.  Diferente de outras técnicas, a pesquisa-ação objetiva 

desenvolver o conhecimento pela prática e com a participação das pessoas nativas da localidade e 

pode ser utilizada no trabalho de participação comunitária. 

 

O trabalho em comunidades também acontece em Políticas e Planos e Projetos Habitacionais, 

disciplina de urbanismo da UNEB, cujo objetivo é colocar os discentes em contato direto com a 

população. A docente, que leciona essa disciplina, relata que os estudantes fazem “um diagnóstico 

participativo, uma proposta participativa de mudanças no seu cotidiano, no bairro”. E acrescenta: 

 
Particularmente na UNEB eu venho trabalhando nos últimos 12 anos na avaliação 
participativa dos programas habitacionais do governo, seja pelo governo do Estado, seja pelo 
programa Minha Casa, Minha Vida, que é um programa nacional. Tenho colocado os 
estudantes face a face com a população. Meu próprio livro Pedagogia da Participação há 
uma metodologia escrita de como conceber, encaminhar um processo participativo. Tenho 
visto que essa é uma experiência formativa muito marcante.  

 

Então, são duas propostas de trabalho, diagnóstico e proposta, ambas com participação. Para 

desenvolvê-las escolhe-se o local, a fim de construir um diagnóstico, mas esse com participação. Em 

outros relatos mencionou-se o diagnóstico pela observação. Porém, o diagnóstico de uma realidade 

com a participação, evita que:  

 

[...] o grupo seja julgado em suas predisposições participantes tomando por base situações 
aparentes. A problematização da aparência é uma condição necessária para que a 
população descubra de modo concreto a sua realidade e também os seus meios de 
enfrentamento (SOUZA, 1993, p.84). 
 

 

O diagnóstico pela observação tem um papel importante para captar determinados fenômenos, mas o 

diagnóstico a partir da participação permite que a própria comunidade identifique as reais causas de 

um problema, por exemplo. É um diagnóstico construído pelas pessoas que vivem no local com o apoio 

do técnico. Também há uma proposta participativa cuja intervenção pode vir da comunidade, 

investigando seus próprios meios de transformar o modo de vida (SOUZA, 1993). 
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A ludicidade também é destaque nas aulas de Políticas e Planos e Projetos Habitacionais. Faz-se uso 

de um jogo denominado Jogo da Cidade, um produto idealizado para se trabalhar com a comunidade 

de forma lúdica. Esse jogo estimula a comunidade a pensar tanto nas questões que a afeta como nos 

meios de resolvê-las. Além disso, o uso desse material teve a finalidade de “ensinar os estudantes a 

trabalhar participativamente com a comunidade”. Os alunos são incentivados a criar outras atividades 

lúdicas, que possam envolver as pessoas a participarem das ações em sua comunidade de modo 

autônomo.  

 

O docente de Planejamento Urbano e Regional, na UNIFACS, que também faz a orientação dos 

Trabalhos Finais de Graduação (TFG), explicou que existem estudantes que decidem realizar sua 

pesquisa na área de urbanismo e, nesses casos, segundo o docente, esses são orientados a “[...] fazer 

uma enquete local, no mínimo uma aplicação de 20 questionários. E isso tem contribuído muito no 

sentido de ouvir um pouco das aspirações da população, [...] eles obterem alguns dados, informações 

de como as pessoas, moradores daquela proximidade [...]”. Nesse caso, a prática envolve obter 

informações da comunidade, através da aplicação de questionários aos moradores.  

 

O uso de questionários permite que o pesquisador se aproximação da realidade local. Todavia, no 

trabalho com participação comunitária, além da coleta de dados, há os espaços de reflexão, junto a 

comunidade, sobre questões de interesse local, o que implica o desenvolvimento de outras atividades 

pedagógicas na comunidade e isso demanda mais tempo. 

 

Outra maneira de ampliar a formação dos discentes no trabalho com participação comunitária e em 

relação aos processos participativos, segundo a docente da FRBA de Sistema de Análise Urbana e 

Intervenção Urbana Local, envolve levá-los a: 

 

[...] participar de audiências públicas, de vivenciar o clima de um órgão que trabalhe com 
planejamento para que eles tenham estas duas vivências, na academia irem à comunidade, 
ao setor de planejamento [...] Não é sempre que tem audiências públicas, mas nesse 
momento, que existirem essas integrações, entre o poder e a comunidade, eles estarem lá. 

 
 

De forma semelhante a docente de Gestão Urbana da UNEB, acredita que as pessoas se apropriem 

dos espaços de decisão como audiências, conferências e conselhos. Segundo ela estes “são três 

espaços privilegiados que devem estar cada vez mais desenvolvidos nas diversas escalas, ocupando a 

vida profissional e legitimados dentro desse processo de planejamento”. 
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De modo geral, os docentes afirmam que a participação é importante e buscam trazer o tema para as 

suas aulas, porém de modo sistemático é um desafio a ser superado. A docente que leciona 

Planejamento Urbano na UFBA, embora reconheça que a prática da participação seja desafiadora, ela 

diz que: “Os processos democráticos em geral são mais lentos, porque eles significam escuta, 

consulta, revisão, modificação”. O trabalho com participação comunitária é um processo instigante por 

envolver opiniões, interesses, a persistência e, ao mesmo tempo, é um processo longo. Existem as 

disciplinas que favorecem a discussão da participação e um aprofundamento do tema. Mas, por que 

trabalhar a temática na graduação? Esta questão será analisada de acordo com a opinião dos 

docentes. 

 

5.4.2 Por que trabalhar o tema da participação comunitária na graduação? 

 

A literatura que trata da questão de formação para a participação comunitária é limitada. Então, para 

compreender a importância de discutir o tema da participação ainda na graduação, utilizou-se como 

apoio teórico, Souza (2006), que relaciona às questões da participação do cidadão aos problemas 

urbanos e o profissional da cidade; Pedro Demo (2001) que analisa os componentes do planejamento 

participativo chama atenção para a formação acadêmica do técnico e; Freire (2002) que considera o 

compromisso profissional com a sociedade. Estes três autores auxiliaram a releitura das entrevistas 

dos docentes em relação à importância de se trabalhar o tema participação com os estudantes de 

graduação. 

 

De acordo com a docente de Gestão Urbana, da UNEB, trazer a temática da participação para a sala 

de aula, nos cursos de graduação, em especial, urbanismo, é urgente. Para ela, desenvolver a relação 

entre urbanistas e comunidade, sociedade e/ou grupos representativos envolve que o profissional 

esteja:  

 

[...] preparado para fazer essa interação. É uma demanda específica. Inclusive pela 
experiência que se tem, percebeu, dos urbanistas formados, é um diferencial que está sendo 
colocado claramente. Eles têm uma relação com grupos sociais diferenciados de forma a 
valorizar esse entendimento, esses saberes, de interação mesmo. 

 

 

A docente salienta a importância da preparação profissional para o trabalho de participação. Contudo, é 

importante entender que a formação não pode ser compreendida como adestramento, quão bem 

salienta Pedro Demo (2001, p. 52), que considera a formação como “parte da potencialidade do 
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educando, assumindo-o como interesse primeiro do processo”. No que diz respeito à formação para a 

participação comunitária, isso implica a postura do próprio sujeito do conhecimento, o discente, que ao 

em inserir-se numa relação de troca com a sociedade desenvolve a sua própria formação. 

 

A formação para a participação comunitária se estabelece a partir da interação entre o homem 

(discente) e a realidade (comunidade) em um processo contínuo de ação, reflexão e ação (FREIRE, 

2002).  A assimilação do contexto local contribui para que profissional saiba agir conforme o interesse 

das pessoas, pois como diz o docente da UNEB, que leciona a disciplina Comunidades:  

 

[...] os futuros gestores públicos atuarão junto a essas comunidades. E há uma tendência no 
ensino da universidade a um ensino muito tecnicista e uma visão arrogante de ciência e de 
conhecimento.  
Parece que a Universidade é que detém todo conhecimento a respeito dos problemas 
sociais, da realidade social e vários autores enfatizam exatamente o contrário, quem mais 
conhece o local são seus próprios moradores. Então, um trabalho de relação entre 
Universidade e a comunidade tem de se dar de uma forma horizontal, a partir de troca de 
conhecimentos para que as pessoas possam potencializar o conhecimento e as ações. 

 
 

O docente destacou o distanciamento entre o saber universitário e o popular; a questão do ensino 

tecnicista e a importância de uma formação que tenha como diferencial a preparação para atuar em 

comunidades. Souza (2006, p. 266) também enfatiza o papel dos profissionais do urbano, quando diz 

que: 

 

Os especialistas em planejamento e gestão empregados pelas prefeituras dialoguem, sem 
arrogância, com os demais cidadãos, difundindo informações e, ao mesmo tempo, reciclando 
seus próprios conhecimentos. Esses especialistas precisam entender a si próprios, em parte, 
como uma espécie de educadores ou pedagogos: “pedagogos urbanos”. E isso não vale só 
para eles, mas também para os estudiosos e pesquisadores do meio universitário. 

 
 

Souza (2006) destacou a formação para a participação comunitária como um processo contínuo. Isso 

significa que profissionais em ativa, ou seja, funcionários que já atuam em comunidade, estejam se 

capacitando com o objetivo de atender a população urbana, o que implica um diálogo de troca de 

conhecimento. Mas, também salienta o papel da universidade – docentes e discentes - na produção de 

conhecimento, seja no ensino ou pesquisa. Que os profissionais dialoguem com as pessoas, não 

menosprezando outros saberes. 

 

Aceitar o saber do outro é um ato de humildade, aprendizagem e um processo de autoconhecimento. 

Para Freire (2002, p.21) o conhecimento profissional consiste no: 
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Constante aperfeiçoamento, de superação do especialismo, que não é o mesmo que 
especialidade. O profissional deve ir ampliando seus conhecimentos em torno do homem, de 
sua forma de estar sendo no mundo, substituindo por uma visão crítica a visão ingênua da 
realidade, deformada pelos especialismos estreitos. 

 

A formação do profissional ocorre na influência mútua, através da prática. A especialização adquirida 

na academia é válida, mas não se conclui em si. Freire (2002) mostra que o conhecimento profissional 

é aprimorado sempre e através da realidade. É no estar no mundo, com o outro, que se passa a 

compreender a comunidade. 

 

Assim, o trabalho com participação comunitária é uma contribuição para a formação e capacitação de 

profissionais do urbano e, embora existam docentes que abordem a temática em suas aulas, eles 

reconhecem que há uma carência quanto a um trabalho sistemático. O estudo mostrou profissionais 

que buscaram se qualificar nos processos de planejamento com a participação, pois não poderiam 

pensar mudanças e intervenções sem a participação da comunidade.  

 

Os docentes mencionaram como ajudam os discentes a desenvolver habilidades para a atividade de 

participação comunitária. Destacaram, dentre as técnicas já vistas em seção anterior, o estudo prévio 

da comunidade, por meio de instituições próprias de pesquisa, a fim de fazer o levantamento de dados 

da localidade; a importância da observação, da interação entre o técnico e a comunidade, o uso de 

atividades lúdicas que favoreçam a discussão da realidade dessas pessoas e de como podem 

encontrar soluções. O uso dessas e outras técnicas facilitam a integração da comunidade com os 

técnicos.  

 

A formação para a participação comunitária pode contribuir para capacitar a comunidade e os 

discentes, futuros profissionais do urbanismo. Por isso, as IES precisam ter clareza quanto às diretrizes 

do curso, os objetivos e as atribuições do profissional urbanista, formação que se impõe como uma 

demanda social.  

 

Além dos docentes entrevistados, os discentes também deram suas opiniões e contribuíram com a 

discussão da formação para participação comunitária conforme será considerado na próxima 

subseção. 
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5.4.3 Formação para a participação comunitária: o que pensam os discentes? 

 

Para obter mais informações do processo de formação para a participação comunitária, se escutaram 

os discentes das IES para que se pudesse ter um parecer dos mesmos sobre o assunto. As questões 

elaboradas foram de opinião, questões subjetivas, cujo objetivo foi saber dos estudantes o que eles 

pensam do trabalho envolvendo a participação da comunidade, se eles consideram essa discussão 

pertinente para a formação e se, durante a graduação, trabalharam atividades em comunidades de 

forma teórica e prática.  

 

Os discentes que responderam as questões foram dos últimos anos do curso de Urbanismo e de 

Arquitetura e Urbanismo. A opção por esse público se deu por eles já terem cursado praticamente 

todas as disciplinas, assim teriam condições de falar sobre o assunto com mais propriedade. 

 

Os estudantes dos cursos de Urbanismo (com e sem vínculo à Arquitetura) acreditam na importância 

de se discutir o tema da participação comunitária e, também, da capacitação para atuar com as 

pessoas no planejamento urbano. Compreendem que o trabalho com as comunidades é uma das 

facetas que, como profissionais do urbanismo, irão atuar, e que ter essa preparação é uma contribuição 

para a atuação profissional dos mesmos. Mesmos os discentes que não tem a intenção de trabalhar 

com o Urbanismo, afirmaram ser importante essa formação com a comunidade para o exercício 

profissional.  

 

[...] é de fundamental importância para o estudante de urbanismo, o profissional urbanista, 
para ele saber quais são os mecanismos que deve utilizar para obter melhorias das 
condições gerais de vida da população (UNEB) 
 
É algo que as universidades deveriam dar um foco maior. Poderia ter uma motivação para 
que os alunos participassem, e condições melhores de participação. [...] Embora a minha 
opção seja para arquitetura residencial, é uma coisa que já faço, construo. Mas quando você 
projeta uma residência você também está vendo a parte urbana (UNIFACS). 

 

Os discentes, assim como os docentes, reconhecem a importância da formação para a participação 

comunitária. Os estudantes fazem a conexão entre a formação e o exercício da profissão. Destacaram 

que as IES deveriam dar mais foco a este tipo de trabalho. Na subseção anterior os docentes indicaram 

que o trabalho com a participação comunitária ocorre, em muitos casos, de modo assistemático. E, em 

casos particulares, há os trabalhos mais sistematizados. Os discentes também apontaram para esse 

fato e a necessidade de uma atenção maior nesse aspecto. Pois, embora os discentes relatem que 

desenvolvem atividades de participação comunitária, elas carecem de mais profundidade.  
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Visitas, a gente desenvolveu algumas. Mas, quando partia para a parte do projeto em si, a 
comunidade era meio que esquecida, tirávamos algumas informações junto ao IBGE e 
órgãos parecidos, mas não desenvolvíamos o projeto tão próximo assim da comunidade. [...] 
As discussões geradas são bastante interessantes e fazem com que a gente pare e reflita 
sobre as questões que ela (comunidade) se encontra e as possíveis melhorias [...] (UFBA). 

 

O que o estudante menciona indica que o trato com a comunidade no processo de elaboração carece 

de mais rigor. Mas, em geral, os discentes das IES relataram atividades em comunidades, das ações 

que eles desenvolveram, das metodologias utilizadas para a identificação do local, do contato com a 

comunidade. 

 

Duas coisas foram indicadas pelos discentes como aspectos complicadores. Primeiro, chamaram a 

atenção para a segurança, que foi apontado como um fator limitador, por exemplo, uma discente disse 

que “procurar o líder comunitário foi o fator segurança. A gente se sentiu ameaçado o tempo todo. 

Aconteceu de a gente chegar um pouco antes da líder comunitária e a gente correu risco” (UNIFACS). 

Também mencionaram sobre a dificuldade da linguagem técnica e dos conflitos de líderes 

comunitários. 

 

Além da questão da linguagem, muitos dos instrumentos da política urbana que reivindicam 
melhorias, mudanças do uso do solo, promover uma cidade mais sustentável, utilizam alguns 
conceitos, vocabulário que praticamente é hermético fica preso à vida acadêmica, além 
disso, tem os conflitos de lideranças, apesar de que tem a horizontalidade, os conflitos de 
lideranças, as questões de interesses pessoais colocados acima dos interesses coletivos e a 
gerência nas comunidades que trabalhei,... Pude perceber maiores entraves, obstáculos, as 
questões das brigas, os conflitos internos entre lideranças, coligações partidárias diferentes, 
que interferem nas decisões da população e impedem que o profissional mais qualificado dê 
resposta ou contribua de maneira mais efetiva no processo (UNEB). 

 

A realização das atividades acadêmicas com a participação comunitária possibilita que os estudantes 

vivenciem a teoria e as abordagens participativas de intervenção urbana. Permite que os discentes 

junto com a comunidade construam possibilidades de ações sobre o espaço. O exercício da 

participação comunitária favorece a apreensão da linguagem do espaço urbano pelos comunitários e, 

ao mesmo tempo, que o técnico desenvolva uma boa comunicação com estes. 

 

As abordagens iniciais, conforme já consideradas fazem a diferença. Elas podem contribuir para o 

desenvolvimento de toda a atividade, mas pode acabar coibindo a participação da comunidade, de 

modo que o contato com a liderança é parte desse processo inicial. 
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Outra coisa que merece destaque é que as atividades acadêmicas são de estudo e de aprendizagem 

mútua entre a comunidade e os discentes. Ao iniciar uma proposta que tem como natureza a 

participação comunitária, não se espera que estes solucionem todas as questões, que, em muitos 

casos estão atrelados a outros órgãos do Estado. Enfim, os discentes demonstram em suas falas que o 

estudo da participação comunitária é pertinente e de interesse deles. E isso fica também evidente nos 

trabalhos de conclusão de curso, assunto da próxima subseção. 

 

5.5 Trabalho Final de Graduação 

 

Ao término da graduação, as IES exigem dos discentes a elaboração de projetos, artigos ou 

monografias como trabalhos de conclusão de curso. A fim de constatar se existem estudos voltados 

para a participação comunitária, buscou-se verificar as temáticas de pesquisa dos trabalhos, se esses 

trazem temas que contribuem para a compreensão da prática da participação comunitária. 

  

Das IES que foram selecionadas para a pesquisa, as que possuem registro dos TFG foram as 

seguintes: UFBA, UNEB e UNIFACS. O acesso a esses materiais, da UFBA e os da UNEB, foi por 

meio das secretarias acadêmicas e na UNIFACS através da Biblioteca on-line, neste caso, houve 

orientação para que se fizesse o levantamento do material pelo site.  

 

A seleção ficou entre os anos de 2000 até 2012 e buscou identificar os TFG cujo tema pudesse 

contribuir para a discussão da participação comunitária, o que não significa que estes abordem o tema 

de modo específico, pois a seleção levou em consideração apenas os temas dos projetos, não foi feita 

uma leitura dos materiais. Segue abaixo o quadro com o total de TFG da IES com o número e o 

percentual dos temas relacionados ou que permitem discutir e ampliar a discussão da participação 

comunitária. 

 

Quadro 14 – TFG de 2000-2012 em Urbanismo 

IES TOTAL DE TFG 
Nº COM RELAÇÃO À 

PARTICIPAÇÃO 
PORCENTAGEM 

UFBA 544 14 2.5% 

UNEB 235 21 8.9% 

UNIFACS 60 06 10% 
Fonte: Bibliotecas e Departamento dos cursos, 2013. 
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A UFBA possui o maior número de TFG e desses materiais, os temas abaixo foram os selecionados, 

pois discutem o campo do Urbanismo. São projetos de intervenção que tratam da questão da habitação 

popular e de bairros e podem trazer o assunto da participação. Depois aparecem os TFG da UNEB, 

cujos temas trazem diretamente a discussão da participação comunitária, ficam bem evidentes, embora 

como já mencionado, não se possa precisar como o estudo foi desenvolvido. E por fim a UNIFACS, 

que tem um número menor de trabalhos em relação às outras IES, mas são trabalhos no campo do 

urbanismo que viabilizam o estudo da participação comunitária. Abaixo segue as listas dos temas por 

IES. 

 

Temas dos TFG da UFBA selecionados. 

 

1. Intervenção urbana - residência universitária; 

2. Residência universitária em Paulo Afonso; 

3. Reurbanização em Alagados - COREMA - uma nova solução; 

4. Requalificação do abrigo dom Pedro II; 

5. Escola bairro - integração entre escola e comunidade; 

6. Requalificação e ampliação da FAUFBA; 

7. Habitação social na rocinha: arquitetando desejos e necessidades; 

8. Projeto de intervenção urbana-barra - uma proposta à diversidade; 

9. Habitação social com conforto ambiental; 

10. Espaço JUC - construindo ideias e integrando a comunidade; 

11. Reurbanização integrada da Avenida Ayrton Senna - sistema viário - conjunto habitacional - 

parque urbano; 

12. Habitação popular na encosta; 

13. Proposta de intervenção urbana na Gamboa de baixo; 

14. Requalificar para habitar: proposta de requalificação do antigo hotel São Bento. 

 

Temas das Monografias da UNEB selecionadas dentre 235 TFG 

 

1. A evolução das políticas habitacionais e o atendimento das demandas da população de baixa 

renda: estudo de caso do Programa Viver Melhor. 

2. Serviços urbanos em áreas periféricas, uma problemática das metrópoles brasileiras: o caso do 

Bairro de Tancredo Neves – SSA/BA. 

3. A Gestão Participativa em Projetos Urbanos – O Caso do Candeal; 
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4. A participação da comunidade na conservação do Parque de Pituaçu; 

5. As novas interações na moradia popular em Salvador/BA: o caso do conjunto habitacional  

Moradas da Lagoa em Valéria 

6. Formas de apropriação dos espaços públicos livres no bairro da Mata Escura em Salvador-

Bahia; 

7. Plano diretor urbano das proposições a prática: a experiência de Camamu; 

8. As lutas dos trabalhadores no Brasil pelo direito à cidade e o reconhecimento legal; 

9. Orçamento participativo: instrumento de participação popular na gestão urbana? O caso de 

Porto Alegre; 

10. MSTS – Movimento dos Sem-Teto de Salvador: trajetória e contribuições do movimento para o 

enfrentamento do problema de moradia na capital baiana; 

11. Papel do Ministério Público na Promoção do Direito á Cidade: O caso da participação popular 

no PDDU de Salvador; 

12. A participação popular prevista na Política Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) 

e sua aplicação no Programa Viver Melhor: O caso das comunidades de Paraíso Azul I e II e 

Recanto Feliz; 

13. Agenda 21 em Estrada das Barreiras: uma estratégia de desenvolvimento local e participação 

social em Salvador; 

14. Planejamento participativo em Salvador, Bahia: o plano de bairro para Nova Constituinte, um 

estudo de caso; 

15. A Feira de São Joaquim - uma História de Resistência; 

16. Análise de Pós-ocupação do Loteamento: VIVER MELHOR – Ogunjá – Salvador – BA; 

17. Habitalidade em Salvador: O estudo de caso de habitalidade nos conjuntos habitacionais 

Jaguripe I e Metrô I – Salvador-Ba; 

18. Orçamento Participativo de Camaçari de 2005 até 2008; 

19. Conselhos de Habitação na Bahia; 

20. Práticas dos Jovens nos Espaços Coletivos: Cidadania e Mobilização Social; 

21. Elementos da Democracia Direta nas Ocupações Urbanas Organizadas: O estudo de caso da 

Ocupação de Escada. 

 

Temas dos TFG da UNIFACS  

 

1. Complexo Comunitário Coração Brasileiro / 2007; 

2. Estádio aquático e centro comunitário / 2007; 
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3. Um Exame da função social da propriedade urbana em face do conflito de interesse entre o 

crescimento das cidades e a proteção ambiental. / 2007; 

4. Habitação de interesse social em Maracás / 2010; 

5. Intervenção urbanística: encostas, formas de habitação em Salvador / 2009; 

6. Requalificação urbana no loteamento Parque Setúbal-Couto / 2004. 

 

O número de trabalhos que abordam a temática da participação é baixo, em todas as IES. Até a UNEB, 

que apresentou os títulos com a temática da participação bem mais explícita, tem um número baixo de 

trabalhos com esse viés. Por outro lado, o fato de ter atividades de pesquisa como TFG, ainda que 

pouco expressivo, já indica um princípio de interesse em analisar e investigar processo de participação 

comunitária. Para obter mais informações sobre os trabalhos desenvolvidos, esta pesquisa investigou 

os trabalhos de extensão universitária relativos à participação comunitária, é o que mostrará a próxima 

subseção. 

  

5.6  Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no âmbito da Participação Comunitária 

 

O trabalho sobre participação comunitária contempla as atividades desenvolvidas nas Pró-reitorias de 

extensão do curso de Urbanismo. As IES que contemplam a pesquisa e a extensão foram a UFBA, 

UNEB e a UNIFACS, as demais, estão em processo, pois como possuem pouco tempo de 

funcionamento, ainda não têm turmas formadas. Para obter as informações relativas à extensão, 

entrou-se em contato com a Pró-Reitoria das respectivas IES.  

 

A UFBA forneceu um relatório incluindo todos os projetos tramitados por curso, inclusive o de 

arquitetura e urbanismo. A partir dessa lista separaram-se os projetos mais próximos da temática da 

participação. Na UNEB, embora tenham sido feitas visitas a Pró-Reitoria, a fim de obter os dados 

relativos à pesquisa, o departamento não os forneceram. E, a UNIFACS concedeu um relatório e um 

resumo síntese das atividades desenvolvidas entre 2011 e 20125. 

 

A consideração sobre a extensão das IES em relação à formação para a participação comunitária é 

relevante, pois compreende o papel da Universidade com a sociedade. Ações de extensão universitária 

através de programas e projetos de inclusão social aproxima o estudante da comunidade e vice-versa, 

                                                           
5 Os documentos encontram-se em anexo para consulta. 



114 

 

possibilita a troca de conhecimento entre as duas esferas. A extensão universitária pode ser definida 

como: 

 

Processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. 
Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado á comunidade acadêmica que 
encontra na elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno a 
Universidade, docentes e discentes terão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, 
será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de conhecimento e 
saberes sistematizado, acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
atuação da Universidade (BRASIL, 1998). 

 

Assim, a consideração sobre a extensão universitária das IES colabora para que se tenha um quadro 

de como a universidade e a comunidade acadêmica atuam junto à sociedade, que projetos estão 

sendo desenvolvidos nessas instituições. Para isso, entrou-se em contato com a Pró-Reitoria de 

Extensão das instituições.  

 

A UFBA, conforme já explicitado, forneceu uma lista com as propostas de projetos em tramitação, 

cerca de 110 trabalhos de Arquitetura e Urbanismo, aproximadamente, desses, existem aqueles cujos 

temas concentram na área de urbanismo, como pode se observar abaixo: 

 
 
Quadro 15 - Propostas de Projetos de Extensão com temas na área de Urbanismo 
 

Temas 

Interpretação de Projetos Urbanos e Sociais 

Construções Sustentáveis em comunidades: Técnicas e Gestão 

Os lugares das comunidades tradicionais 

Plano de Bairro para ZEIS – Saramandaia 

AACC & UFBA – Assistência técnica e direito social à moradia 

Conflito e Partilha do Espaço Público 

Democracia e Interfaces digitais para a participação pública 

Habitar XXI 
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, 2013. 

 

Os temas acima são favoráveis à utilização de técnicas de participação comunitárias, pois estudam e 

atuam através de projetos e planos urbanísticos, que conforme já considerado no Estatuto da Cidade, a 

participação das pessoas é requisito para a justiça social. A universidade também tem o seu papel 

como transformadora de uma sociedade mais justa e atua nesse sentido.  
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Por exemplo, embora não se tenha o resumo de todos os trabalhos, o Projeto Plano de Bairro para 

ZEIS – Saramandaia, que está em desenvolvimento foi selecionado para investigação, pois conforme 

se observará mais à frente, ele traça um paralelo com outra atividade de plano de bairro, só que foi 

realizado através da UNEB. 

 

Para obter as informações utilizou-se de um roteiro de perguntas semiestruturadas e outras questões 

foram aparecendo conforme o diálogo. Inicialmente, foi interesse saber como surgiu o trabalho em 

Saramandaia, se foi uma iniciativa da Universidade ou da comunidade, enfim de onde partiu a ideia do 

plano de Bairro.  

 

A docente que coordena explicou que foram vários fatores que contribuíram para o desenvolvimento do 

plano de bairro naquela localidade.  Sucedeu que houve o convite do Ministério Público, que exigiu 

como parte do ajustamento de conduta em relação ao empreendimento do Horto Bela Vista, no Cabula, 

o estudo de impacto e vizinhança e a convidou como perita. Ela por sua vez estudou, entre outras 

comunidades, Saramandaia.  

 

Além disso, em 2011, a partir do Edital do Ministério Público da Habitação junto com o Ministério das 

Cidades, o grupo de pesquisa resolveu propor um plano de bairro para Saramandaia e o indicou 

posteriormente para o Programa de Extensão Universitária (ProExt), que é programa do Ministério da 

Educação, que se articula com vários outros ministérios. O resultado é que foram selecionados. 

Participam alunos da graduação de Arquitetura, Direito e Geografia, essa equipe também se compôs 

de muitos estudantes do PPG. Totaliza um grupo de 20 pessoas. De graduação umas 8 a 10 e três 

docentes.  

 

Mas, de que forma foi estruturado o trabalho em Saramandaia, como a comunidade foi envolvida na 

elaboração do Plano de Bairro? A resposta a esta pergunta permite identificar quais as metodologias 

utilizadas para a interação entre estudantes (profissionais) e a comunidade, ao mesmo tempo, verificar 

como é a formação dos profissionais do urbanismo para atuarem com participação comunitária.  

 

Em relação à metodologia para desenvolver o Plano de Bairro, foi feita a leitura técnica e a leitura 

comunitária, que os planos diretores fizeram. Percebe-se a importância da percepção da comunidade 

sobre o local, e para isso, foram realizadas outras técnicas como as oficinas, que permitem ao 

profissional avaliar os encaminhamentos no trabalho com participação comunitária e, até mesmo, traçar 

novos caminhos. Observe o que a coordenadora do Projeto disse: 
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[...] essa metodologia, quer dizer, tudo que a gente pensou, vai sendo completamente 
desmontado, muitas vezes na própria oficina, isto porque aparecem urgências que não 
tinham sido previstas, ou aparecem questões que a gente percebe que precisam ser tratadas 
em função da própria discussão. Então, a metodologia tem de ser muito adaptativa. 

 
 

A palavra adaptação é notável na fala da coordenadora, pois cada comunidade é uma comunidade, 

uma realidade específica, por isso ao se trabalhar com participação comunitária ser adaptativo nas 

metodologias é um dos princípios já salientados anteriormente e retomado nessa experiência.  

 

No caso dessa comunidade, através das oficinas pode se detectar os problemas relevantes para ela. 

Primeiro, a mobilização da comunidade em relação à Linha Viva, que é uma preocupação para cerca 

de seiscentas famílias que podem ser expulsas, e a segunda é a demanda por serviços sociais. Mas a 

investigação dos problemas não é tarefa fácil. Por exemplo, ao investigar a realidade da comunidade, 

foram utilizadas proposições das pessoas locais e depois formalizadas como propostas, mas a 

coordenadora salienta o seguinte em relação às metodologias de trabalho: 

 

[...] são metodologias muito lentas, porque existe um descompasso entre o que se percebe 
do seu cotidiano e o que é formulado como problema. Por exemplo, você pode ter uma rua 
completamente esburacada, não ter passeio, não ter calçado, e isso não aparece como 
problema. Até a gente descobrir que uma pista de caminhada era importante para as 
mulheres foi muito investimento de trabalho, porque era necessário criar alguns graus de 
intimidade com a comunidade, para que essas coisas pudessem aparecer. 

 

O fator tempo é apontado como interferente no trabalho com participação comunitária, pois o 

levantamento dos problemas tem dois momentos, elencar as percepções da localidade e depois 

verificar os reais problemas a serem formuladas. Além disso, a comunidade também precisa de tempo 

para poder confiar no grupo de pesquisa e os profissionais para conhecer a comunidade. 

 

O trabalho com participação comunitária por parte do profissional requer habilidade, compromisso e 

tato com as pessoas desde os primeiros contatos, em especial, quando é um trabalho acadêmico. Pois, 

a comunidade pode criar expectativas que não serão correspondidas. É importante considerar a fala da 

coordenadora do projeto sobre essa questão. Veja o que ela disse sobre o envolvimento da 

comunidade e a reação que se têm aos primeiros contatos. 

 

Primeiro momento é de muita desconfiança: “o que essas pessoas vieram fazer aqui?” Eles 
já tiveram outras experiências, com outros grupos, que nem sempre foram boas, isso é uma 
coisa importante de ser vista. Depois, tem o processo que se dar de maior cooperação com 
as lideranças, estas já começam a acreditar no trabalho, a fortalecê-lo. 
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De fato, em muitas situações, quando a iniciativa do trabalho de participação não parte da própria 

comunidade, quando vem através de agentes externos, isso pode gerar desconfiança, daí que essas 

atividades sejam de extensão, propostas de trabalhos de graduação, ou outra situação, o contato com 

a liderança comunitária ajudará na aproximação. 

 

O relato acima demonstra que houve uma cautela e decepção das pessoas em razão das experiências 

vivenciadas anteriormente. Por outro lado, quando se estabelece uma boa base de comunicação com a 

comunidade, o trabalho flui e a participação da comunidade é percebida pela sua aprendizagem nos 

processos. Conforme pode ser verificado na imagem abaixo em que a comunidade se apropria do 

mapa local.  

 

Figura 3 – Comunidade analisando o mapa local 

 

 

                                   Fonte: Projeto Lugar Comum, fotografia cedida por MOURAD, L.,2013. 

 

As atividades de participação comunitária é, sobretudo, de aprendizagem dos estudantes, profissionais, 

e da comunidade, habilitar a comunidade para o domínio de instrumentos como mapas, maquetes, que 

não fazem parte da realidade deles, na maioria dos casos, é um desafio para os profissionais e 

também para a própria comunidade. Mas, a ela aprende não somente a compreender a linguagem 

cartográfica, mas a utilizá-la nas situações necessárias. Isso ficou explicito na fala da coordenadora.  
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[...] ouvir algumas lideranças falando sobre a importância de um plano de bairro é melhor do 
que a gente diria. A maneira como elas se apropriam dos mapas, como elas os utilizam em 
audiências públicas, os mapas que a gente ajudou a construir, é muito interessante [...] 
 
 

A experiência indica que a formação para a participação comunitária é possível e dá certo, mas envolve 

trabalho e preparação técnica dos profissionais para desenvolver as ações de aprendizagem. O projeto 

de Saramandaia tem previsão para ser concluído em setembro de 2013, ou seja, foram cerca de dois 

anos de estudos, trabalhos e desafios. 

 

Por exemplo, apesar da Lei nº 12.527, aprovada em 2011, regulamentar o acesso às informações, de 

acordo com a coordenadora ainda “existe uma total intransparência, total opacidade da administração 

pública. Você não consegue saber o que acontece, mesmo pedindo informações oficiais, é muito 

complicado ter acesso à informação”. Este é um fator que requer a participação e a mobilização das 

pessoas para que leis como esta possam vigorar.  

 

A falta de instrução da comunidade também é apontada como um desafio. “A comunidade conseguir 

entender o que é esse aparelho de Estado também é muito difícil, saber o que é prefeitura, o que é 

Estado, o que é governo federal, se dirigir onde, fazer o quê. É um processo bem denso”. Esse fator 

limitador é consequência da própria omissão do Estado, que também é pontuado como ponto crítico a 

ser vencido. Pois, quando se perguntou a coordenadora quais os aspectos positivos da atividade, em 

sua avaliação, a resposta foi a seguinte: 

 

Esse embate é extremamente produtivo do ponto de vista do conhecimento, de ver na escala 
local e micro local como as coisas funcionam. Mas, também extremamente frustrante, porque 
na verdade você não tem poder de atuação. Seu poder é de estudo, de mobilização, de 
entendimento, de proposição, mas não tem poder de atuação efetiva de resolver os 
problemas, de novo voltando ao papel do Estado, que tem que ser mais efetivo do que tem 
sido. 

 
 

Então, o trabalho de participação comunitária contribui para a comunidade e os profissionais 

aumentarem o poder de atuação em questões sociopolíticas, isto porque, como indicam as palavras da 

coordenadora, esse tipo de atividade favorece: estudos, entendimentos, proposições e mobilizações.  

Estes são fatores para o fortalecimento da comunidade e das pessoas individualmente.  

 

Todavia, o trabalho com participação comunitária não significa resolução dos problemas, uma vez que 

esses, na maioria dos casos, dependem e são subordinados a outras esferas de poder. Isso precisa 
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estar claro tanto para os profissionais como para a comunidade, a fim de evitar que as atividades de 

participação comunitária sejam fontes de desânimo e acabem sendo interrompidas. 

 

Projetos com participação comunitária servem ao propósito da capacitação da comunidade, dos 

técnicos e ao enfrentamento das questões de interesse público. As próximas experiências de extensão 

universitária são da UNEB. A relação de projetos de extensão, conforme já mencionado, não foi 

concedida, mas o departamento de Urbanismo sugeriu que se conversasse com dois professores, que 

relataram atividades dessa natureza.  

 

O primeiro professor relatou dois casos, um projeto de curta duração, e outro que ainda não foi 

concluído e o segundo mencionou, assim como a UFBA, um projeto de plano de bairro, que teve um 

tempo de duração maior de dias. 

 

Então, o primeiro projeto foi desenvolvido com estudantes do curso de Urbanismo da UNEB. Essa 

atividade foi proposta pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Os alunos selecionados, estudantes de 

urbanismo, procuraram um professor para coordenar o projeto cujo título foi Vivências, com a duração 

de 45 dias, realizado em 2012. A ação foi desenvolvida em uma comunidade escolar de Pernambués, 

por sugestão de um dos estudantes do curso de urbanismo egresso da mesma, fator que facilitou o 

trabalho com o pessoal da escola.  

 

O projeto era voltado para a questão da violência local. Objetivava saber como os problemas 

ambientais podem ser geradores de violência. O trato desse tema era importante para a comunidade 

escolar, pois o bairro encontrava-se, no período em que o projeto foi aplicado, com o comércio fechado 

e a polícia não tinha acesso. Nesse caso, percebe-se que apesar das condições desfavoráveis, em 

termos de segurança, ter um membro pesquisador oriundo do local, facilitou o contato com a 

comunidade. Isso indica que a aproximação entre a comunidade e os pesquisadores fornece a 

confiança entre esses. 

 

A preparação para desenvolver as ações é outro aspecto a ser observado. O grupo de pesquisa 

realizou reuniões de planejamento da ação, para definir a abordagem; o trato do assunto; definição das 

ações, ou seja, o contribuiria para o contato e desenvolvimento das atividades com participação da 

comunidade.  
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As atividades do projeto incluíram: montaram um painel; palestras; oficinas para que os alunos da 

escola traduzissem o olhar que tinham do bairro e discussões sobre o que poderiam realizar a fim de 

melhorar as condições de vida deles, o que foi considerado como positivo, ou seja, criar um ambiente 

de discussão e de análise local. Porém, segundo o coordenador do projeto era necessário um tempo 

maior de trabalho.  

 

Este trabalho foi reproduzido em toda a Bahia e, neste ano, 2013, ocorreu um seminário para 

apresentar o relatório da aplicação desse projeto, o qual não foi possível ter acesso.  

 

Dos elementos relatados desse trabalho, destacam-se: a importância da abordagem inicial; a 

preparação para desenvolver o trabalho; consideração à realidade da comunidade para a elaboração e 

execução das ações, conforme o relato, pensadas pelos próprios pesquisadores, mas que poderiam 

ser pensadas junto com a comunidade, conforme já considerado em seção anterior. 

  

 A segunda experiência de extensão relatada pelo docente foi o projeto de cartografia social na 

comunidade Quilombola de Lajedo. Esse trabalho é relevante por ser uma iniciativa da própria 

comunidade, já que foi ela que procurou a universidade, diferente das demais experiências 

mencionadas.  

 

O coordenador explicou que a liderança de Jacobina, ligada à Igreja Católica, entrou em contato com a 

Universidade solicitando um projeto ligado à saúde e habitação para a comunidade, pois muitos dos 

moradores adoeciam em decorrência da doença de chagas, pela leishmaniose e outras doenças que 

são vinculadas por meio hídrico. E por isso, também, a preocupação com a habitação, já que o 

barbeiro, inseto transmissor da doença de chagas, vive, entre outros locais, em casas de sapê.  

 

A liderança ter ido buscar o apoio na Universidade ocorreu em razão da insatisfação com a solução 

proposta pelo Estado na questão da moradia. O coordenador explicou que: “Essa comunidade já tinha 

sido abordada para que se construísse uma agrovila. Eles não queriam sair do lugar deles. Eles 

queriam continuar nos grupos familiares que se distribuem naquela região”. Essa comunidade é 

composta por quilombolas reconhecidos pela Associação Palmares, os quais não têm território 

delimitado como terra quilombola, por isso podem ser expulsos, caso alguém se apresente como dono 

das terras. 

 

https://www.google.com.br/search?q=leishmaniose&start=0&spell=1&biw=1024&bih=442
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Pelo relato, a comunidade tem uma organização em sua atuação, resistência e liderança. Mas, como 

os pesquisadores atuariam? De acordo com o coordenador, a fim de atender ao que foi colocado pela 

comunidade em reunião no colegiado de Urbanismo, docentes e discentes realizaram reuniões, 

estudos e chegaram à conclusão de que era necessária a delimitação das terras. Para isso, pensaram 

como metodologia de trabalho, a cartografia social, mas que não foi aplicada até o momento em que 

esta entrevista aconteceu.  

 

A primeira fase do trabalho teve início no final de 2011 e começo de 2012, as ações realizadas foram: a 

perfuração de um poço, que não atende a toda população; a construção de um barracão, feito pela 

comunidade, para os encontros entre eles e os pesquisadores; entrevistas aos comunitários; registro 

das observações e percepções; georeferenciamento; e cadastro.  

 

O coordenador explicou que: “Não chegou a fazer as dinâmicas comunitárias. Tem espacialização de 

alguns usos, mas fruto das nossas conversas com eles, isso não é cartografia social. A gente tem as 

bases para voltar e eles construírem a cartografia deles”. Até então, o trabalho está parado, segundo o 

coordenador, o principal fator para tal é a “estrutura que a universidade oferece é um tanto quanto 

precária. A gente está com receio de tocar o projeto, pra não ter descontinuidade, a gente está 

buscando recursos fora, com outras instituições”. 

 

Apesar da iniciativa da liderança em procurar a Universidade, existe a falta de recursos financeiros para 

se desenvolver as ações do projeto. O grupo de professores e estudantes buscam outras fontes de 

financiamento. De acordo como o coordenador, eles estão concorrendo aos editais da Petrobrás e 

também ao do Serviço Social da Indústria (SESI) para que possam levantar fundos a fim de dar 

prosseguimento aos trabalhos locais.  

 

Ainda não existe um parecer da metodologia da cartografia participativa, que visa incluir os indivíduos 

no processo de elaboração dos mapas pelo reconhecimento e demarcação do espaço em que vivem 

esses moradores. Mas, como já salientado, o que marca essa experiência é a ação da própria 

comunidade. Mostra que ações de participação comunitária requerem um processo de avaliação e 

mudanças. Por exemplo, o grupo de pesquisa junto com a comunidade poderiam listar mais ações 

alternativas de superação do obstáculo e fortalecimento da participação comunitária.  

 

A última experiência foi a elaboração de um plano de bairro, tal qual, semelhante ao de Saramandaia, 

só que esse foi em Nova Constituinte cujo tempo decorrido foram cerca de quatro anos, 
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aproximadamente, pois houve fatores que comprometeram o andamento das atividades, por exemplo, 

greve na Universidade. 

 

O professor que coordenou esse trabalho explicou que foi estabelecido um convênio de cooperação 

técnica entre a prefeitura e a Universidade a fim de elaborar e concretizar a atividade. O plano em Nova 

Constituinte foi uma iniciativa da Secretaria de Habitação de Salvador com o objetivo de que esse fosse 

elaborado de forma participativa, um dos termos de referência da Caixa Econômica, responsável pelo 

financiamento, através do Programa Habitar Brasil, que atua nas áreas denominadas de Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). Porém, ainda que exigisse a participação das pessoas, o 

coordenador chama atenção para a incoerência do órgão financiador, ele explica: 

  

É uma crítica: A Caixa Econômica passou recursos para a prefeitura onde o termo de 
referência exigia um trabalho de participação popular na decisão e tratou o próprio trabalho 
como uma planilha de obras. Participação da sociedade é um processo, inclusive, de 
investigação. Não é possível tratar como se fosse uma obra.  

 
 

A análise do coordenador da luz a compreensão de que processo de participação comunitária não se 

trata apenas de obras em si. Sendo uma ação de participação e cooperação, o trabalho a ser 

executado na comunidade, seja plano ou outro, provém de uma investigação, como bem salientou o 

coordenador.  

 

Na seção sobre metodologias da participação, foi visto que toda a ação a ser elaborada origina-se da 

realidade da comunidade que expõe seus problemas, desejos e a partir daí se estrutura as ações a 

serem alcançadas e, depois de define as estratégias. 

 

Assim, no caso da Nova Constituinte, a elaboração do plano urbanístico participativo seguiu as etapas 

de preparação da equipe de trabalho e as demais etapas envolvendo as ações na própria comunidade. 

Segundo o coordenador, a organização da equipe foi uma contribuição ao desenvolvimento das 

tarefas, pois participaram os: 

 

[...] Procuramos contar com outras instituições. Prof. Antônio Dias que é da área de 
Comunicação foi importante. Nós tivemos a equipe da UNEB (mesclada com alunos do curso 
de urbanismo; curso de comunicação social; e recém-formados do próprio curso de 
urbanismo e de comunicação social). Criou base para chegar de forma adequada, da 

maneira que a gente queria a comunidade. 
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A ênfase dada pelo coordenador é para uma equipe multidisciplinar. Anteriormente, observou-se que o 

urbanismo e o planejamento urbano são áreas multidisciplinares, que abarcam o conhecimento de 

outras áreas. Assim, a experiência relatada traz o olhar multidisciplinar a fim de ampliar a compreensão 

sobre o objeto de pesquisa.  

 

Depois de formada a equipe, partiu-se para o contato com a comunidade. Essa primeira etapa 

envolveu, conforme o orientador, um processo de: “mobilização, estruturar o processo de participação 

da comunidade no trabalho”. A equipe de trabalho detectou que haveria problema para reunir a 

comunidade em razão do tempo da comunidade e dos próprios funcionários envolvidos no plano.  

 

Desse modo, estabeleceu-se que as ações com a comunidade seriam realizadas nas sextas e nos 

sábados. Novamente se percebe a necessidade de adaptação às circunstâncias locais, nesse caso o 

tempo disponível para envolver a comunidade. Seja como for, estar atento às circunstâncias e adaptar-

se a elas contribuirá para desenvolvimento das atividades. Outra questão salientada pelo coordenador 

referente ao contato com a comunidade foi o envolvimento do grupo com a comunidade. Ele disse que: 

 

A ideia não foi de ir à comunidade, nós nos fundimos com a comunidade – então, isso muda 
o trabalho, ou seja, a gente não estava lá para entregar ou propor algo que já estava pronto 
na nossa cabeça. Para fazer isso foi um longo processo de: seminários; de convencimento 
da população, porque a população da Nova Constituinte não pediu um Plano de Bairro, a 
gente tão pouco sabia o que era um plano de bairro, é praticamente um nome fantasia, o que 
tínhamos de elaborar era um plano urbanístico. 

 
 

Como o plano urbanístico proposto era participativo, dois aspectos se destacam: a integração da 

comunidade com os pesquisadores, pois facilitam outras ações de aproximação, outras técnicas 

metodológicas; e o fator tempo, pois o período para realizar as atividades com a comunidade, desde a 

abordagem inicial até a execução das ações envolve muitos encontros. Para facilitar as reuniões com a 

comunidade, uma vez que o espaço/tempo era uma questão complicadora, a estratégia foi à formação 

de grupos multiplicadores. O coordenador explica: 

 

[...] não podíamos fazer a toda hora uma reunião, então a gente tinha sistemáticas com o 
que chamamos de grupo de multiplicadores, pessoas eleitas dentro da comunidade para 
representá-la. E isso obedecendo a uma organização espacial. A gente procurou ter pessoas 
da comunidade distribuídas de forma homogênea. 

 

Em seção anterior, na experiência de metodologias participativas, Baltrusis et al. (2001) mencionou o 

uso de multiplicadores nas oficinas. E, agora, novamente percebe-se que essa estratégia permite a 

difusão das discussões, dos conhecimentos produzidos pela comunidade e, ao mesmo tempo, é uma 
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forma de torna a comunidade coesa, articulada favorecendo a carência de tempo/espaço para os 

encontros comunitários. Dentre as ações sistemáticas com a comunidade destacam-se: 

 

 Montagem da história da comunidade trabalhando com as pessoas pioneiras (pessoas mais 

velhas); 

 Ações junto aos jovens, uma maquete da área; 

 Várias formas de atuação junto à comunidade, com as mulheres; 

 Vários grupos focais, criados para gerar a vertebração da participação; 

 As lideranças tradicionais, associações de moradores, religiosos das várias matizes, foram 

convidados para o trabalho. 

 
 

Envolver os vários grupos da comunidade é um desafio. Mas, como o projeto foi aplicado de modo 

sistemático, percebe-se que tanto jovens como as pessoas mais idosas atuaram nas ações do plano 

urbanístico. Conforme se observa na próxima imagem. 

 

Figura 4 – Atividades desenvolvidas na comunidade 

  

Fonte: Plano de Bairro da Nova Constituinte: Cartilha, 2010. 

 

Como parte da metodologia de trabalho, buscou-se fazer ajustes na comunicação. A linguagem técnica 

para a compreensão da comunidade, como já abordado é um desafio e nessa experiência não foi 

diferente, pois existiam muitas pessoas não alfabetizadas. Para atender a uma lista de frequência, 

exigência da Caixa, utilizaram-se como opções a linguagem oral e os desenhos. Para o coordenador: 
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Decodificar um código é um crime contra a população. Você tem que fazer com que a 
comunidade domine essa linguagem, através disso ela se empodere. Não pode se inventar 
uma linguagem mais fácil. Por exemplo: 
A cartilha preparada para população e para os técnicos, que foi lida pela população 
(individualmente), pessoas que nós demos antes de reproduzir, e depois, discutida em 
grupo, e ninguém disse que não entendeu. Você não pode utilizar a linguagem de letrados 
em um lugar que têm analfabetos. Nós tivemos que passar muita coisa por via oral. [...] 
usamos cartazes para convocar a população, mas também carro, bicicleta de som 
convidando as pessoas [...] 

 
 

O uso da imagem, da linguagem oral são formas de auxiliar a compreensão sobre temas de discussão 

da comunitária e podem contribuir para que as pessoas se envolvam nos trabalhos, mesmo ser ter 

escolarização. Mas ainda assim, não há como negar que este é um aspecto que compromete o 

aprofundamento das discussões. 

 

Figura 5 – Técnicas de comunicação no trabalho com participação comunitária 

 

Fonte: Plano de Bairro da Nova Constituinte: Cartilha, 2010. 

 

Assim como as outras experiências, essa também demonstrou como desenvolver um trabalho com 

participação comunitária. Segundo explicitou o coordenador, ser essa uma ação de convênio entre a 

Prefeitura de Salvador e a UNEB, restringe o pensar do plano, pois mesmo com participação, esse 

esteve atrelado a uma série de termos. 
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Os conflitos que surgiram entre os técnicos da prefeitura e a comunidade também interferiram no 

processo. Segundo o coordenador: “Precisamos ser “condescendentes”, entre aspas, com os humores 

da comunidade. Por exemplo, na medida em que a comunidade se desentende com a prefeitura, ela se 

nega a ir junto com equipe para a câmara, isso inviabiliza o trabalho”. Todo esse processo está incluso 

nas ações de participação comunitária, mesmo os conflitos existem e precisam ser dialogados, 

discutidos. 

 

Por fim, o coordenador fechou dizendo que: “A questão da participação comunitária deve ser pensada. 

Acaba que o grau de demanda dessa população já está estabelecido. O Estado tem que criar 

condições objetivas, meios devidos de atender a população”. A crítica ao descumprimento do papel do 

Estado vem à tona novamente.  

 

A participação é importante, ter profissionais qualificados para atuarem nesse sentido é uma exigência 

que está imposta pelas leis brasileiras. Mas, a discussão vai além.  Quanto aos aspectos relevantes, 

destacou-se que: 

 

O plano urbanístico foi transformado no plano urbanístico da comunidade. Não foi de um 
agente externo que elaborou. Essa população passou a defender formas de intervenção na 
área que estivessem de acordo com o plano.  A comunidade, que aumentou a autoestima, 
passou a incorporar o plano urbanístico. 

 
 

Envolver a comunidade na elaboração e execução das ações é válido à medida que a comunidade 

discute e se apropria do plano do seu bairro da comunidade, que vê que é possível, através da 

organização comunitária a mudança. E para quem atua nesse processo – profissional e comunidade – 

essa é uma aprendizagem da autonomia. Mas, ainda tem as atividades de extensão da UNIFACS. 

 

A extensão universitária na UNIFACS é desenvolvida através do Escritório Público de Arquitetura e 

Urbanismo (EPAE). Poderia também se relatar as experiências de docentes e discentes no trabalho 

com participação comunitária, mas como há uma semelhança nos procedimentos, o que será 

apresentado a seguir são os fundamentos desse escritório e suas ações. 

 

O EPAE, que atua de modo integrado com o Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Arquitetura e 

Urbanismo, forneceu dois documentos para análise das atividades que a UNIFACS se propõe a 

desenvolver no aspecto da extensão universitária: o resumo síntese de 2011 e o relatório anual de 

2012.  
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O resumo síntese traz o objetivo da UNIFACS em relação à extensão, que é fornecer às comunidades 

de baixa renda de Salvador e de outras cidades da Bahia a assistência técnica gratuita de modo a 

cumprir com o que diz o Estatuto da Cidade no Capítulo 2, Seção I, Art. 4º, V-r e a Lei nº 11.888/2008.  

 

A UNIFACS tem desenvolvido ações no sentido de atender a comunidades carentes.  De acordo com o 

resumo síntese, os projetos desenvolvidos na área de habitação popular foram: Racionalização de 

energia e produção de projetos de habitação popular, que ocorreu entre os anos de 2002-2006 em 

parceria com a Companhia Elétrica de Bahia (COELBA); Em 2004, com a aprovação do Edital de 

Saneamento e Habitação da Fundação de Amparo a Pesquisa da Bahia (FAPESB), executou-se o 

Projeto Arquitetura Pública: metodologia de construção de parâmetros de habitabilidade.  

 

Esses projetos são relevantes à medida que qualifica o profissional para atender as comunidades que 

necessitam de auxílio técnico e, embora não fique evidente no documento, abre a oportunidade de 

realizar ações participativas. O quadro abaixo traz as atividades do relatório de 2012. 

 

Quadro 16 – Projetos de Extensão da UNIFACS – 2012 

Atividades de extensão do Escritório Público de Arquitetura e Engenharia - EPAE -2012 

Elaboração de banco de informações jornalísticas no campo da Arquitetura, Urbanismo e Meio 
Ambiente; 

Convênio com a ONG Habitat para a Humanidade, quando foram elaborados 260 cadastros de 
habitações populares (com 24 estudantes);  

Elaboração de projeto e maquete de residência popular, dois centros comunitários e cadastro 
de residência;  

Elaboração de estudos preliminares para projeto de habitações populares no município de 
Camaçari;  

Realização do I Simpósio sobre a Configuração do Espaço Urbano (12 a 15/06/2012) e do II Seminário 
Internacional Brasil-Canadá (02 a 04/08/2012);  

Apresentação de trabalho no EURAU12 (Cidade do Porto, de 12 a 15/09/2012) 

Visita técnica ao Salvador Shopping em 06/11/2012; palestra de Marco Antonio Gomes (OAS 
Engenharia) sobre ações sustentáveis nas obras da Arena Fonte Nova (24/11/2012). 

Fonte: Relatório EPAE, 2012. 

O relatório do EPAE 2012 não detalha o processo e os resultados das atividades. Mas, os temas em 

destaque são projetos que atendem as comunidades no aspecto da moradia popular. Projetos dessa 

natureza podem utilizar estratégias de participação comunitária. No resumo síntese do EPAE 

menciona-se a dificuldade em desenvolver mais ações, pois há pouco investimento em atividades de 

extensão. Como solução, sugere-se a realização de parcerias.  
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As experiências de extensão universitária, envolvendo participação comunitária, indicam os desafios 

desse trabalho e as estratégias metodológicas que podem ser utilizadas. Mostrou que a Universidade 

pode atuar em parceria com outros órgãos e chamou a atenção para a carência de investimento no 

setor de extensão. 

 

As IES desenvolvem ações de pesquisa e extensão que colaboram para a apreensão de técnicas do 

trabalho com participação comunitária, pois utilizam mais tempo e isso favorece a aprendizagem. Por 

outro lado é desafiador, já que cada comunidade possui suas próprias características. Assim, requer do 

grupo envolvido um processo constante de pesquisa, investigação, reformulação, escuta e 

envolvimento com a comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

6 Conclusão 

 

A abordagem do tema Formação de Urbanistas para a participação comunitária se estruturou a partir 

do contexto social, político, econômico e da Política Urbana do Brasil. O trabalho de pesquisa buscou 

responder as seguintes questões: Há nas IES de Urbanismo de Salvador uma formação que capacite 

profissionais para atuar com participação comunitária? Como é essa formação? Que saberes são 

necessários ao trabalho com participação comunitária? As respostas a estas questões envolveu o 

reconhecimento das práticas e estratégias utilizadas pelos docentes em relação ao trabalho de 

formação para a participação comunitária. Para isso, antes, foi feita uma construção teórica para 

fundamentar a pesquisa e, assim, lançar base para a discussão da participação comunitária. 

 

O estudo mostrou os sentidos do termo participação e o significado da participação comunitária. 

Participar, conforme considerado envolve tomar parte, envolver-se nos assuntos comuns. A 

participação, que teve a sua origem na Grécia, é um processo complexo por abarcar diversas 

personalidades.  

 

Salientou-se que as pessoas, independente da sua instrução, podem participar, pois a participação é 

um processo de aprendizagem inerente ao ser humano e que o ato de participar não é imposto, mas 

voluntário. 

 

Depois, foram considerados os avanços na legislação brasileira. Após a Constituição Federal de 1988, 

a participação popular passou a ser requisito para a elaboração de planos, programas e projetos da 

Gestão Urbana brasileira. E que a participação pode ser no nível macro e micro, ambas importantes 

para ampliar os processos de participação. A microparticipação, conforme considerada, é em escala 

menor. Ela contribui para a aprendizagem e a preparação das pessoas para a participação macro. 

 

O estudo também mostrou que a participação está atrelada a aprendizagem da autonomia, que pode 

ser individual ou coletiva e indicam a capacidade do indivíduo de tomar decisões. O exercício da 

autonomia, assim como da participação são aprendizagens, cuja criticidade é uma das características 

que permite analisar a realidade de modo crítico, mas também reflexivo, com rigor teórico e 

metodológico, exercendo a capacidade e a humildade de ouvir o outro e de aceitar novas ideias. 

 

A autonomia, seja dos profissionais ou dos comunitários, compromete a participação. A baixa 

autonomia pode limitar, enquanto que a alta tende a contribuir para o avanço dos processos 
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participativos. Além disso, analisou-se o uso de indicadores de avaliação da participação. Nos 

trabalhos com participação comunitária, o uso de indicadores possibilita que o profissional avalie o 

processo da participação, o que favorecerá a discussão sobre as ações desenvolvidas e a 

reestruturação das atividades a fim de alcançar melhores resultados. 

 

Depois disso, a pesquisa trouxe como discussão a caracterização da participação comunitária 

enquanto microparticipação. Para isso, foi necessário definir o que era comunidade, visto que essa é 

uma palavra ambígua. Viu-se que a comunidade se caracteriza por um pequeno agrupamento de 

pessoas com aspectos comuns, homogêneo.  

 

As atividades acadêmicas de participação comunitária, desenvolvidas através das IES de Urbanismo, 

em Salvador, são em localidades carentes, bairros populares e Zonas de Interesse Social, conforme 

experiências relatadas nesse trabalho. É possível perceber que as comunidades têm semelhanças em 

sua composição, como a liderança, a convivência comum dos problemas, entre outras. Mas, para 

desenvolver os trabalhos de participação comunitária, a pesquisa indicou características que são 

pressupostos para a participação como a organização e a conscientização, estes nem sempre 

identificados nas comunidades. 

 

Este trabalho também trouxe atenção para as atribuições do profissional ao realizar ações de 

participação comunitária. Destacou o papel do técnico como um colaborador, que coopera com a 

comunidade, pois, a solução dos problemas provém das ações dela. Na participação todos aprendem e 

ensinam em comunhão. Existe a troca de informação e a capacitação que o profissional, junto com a 

comunidade, desenvolve a partir da realidade comunitária.  

 

A consideração mostrou também que o Estado e órgãos atrelados a ele são responsáveis por atender 

as demandas sociais e que deixam de fazê-lo. Por isso, ao iniciar uma atividade acadêmica é preciso 

clareza ao definir a proposta de atuação dos técnicos na comunidade. 

 

O texto também mostrou que é responsabilidade do técnico analisar a conjuntura local, verificar e 

definir as diretrizes de ação conforme os anseios e as expectativas dos comunitários, pois são eles que 

direcionam o processo de intervenção.  

 

Em sequência, o estudo abordou como se trabalhar com participação comunitária, que metodologias de 

participação utilizar. Também se caracterizou o processo metodológico pela junção entre a técnica, a 
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teoria e a política, três elementos que estruturam o fazer de modo sistemático. Abordaram-se várias 

técnicas de trabalho como a abordagem inicial na comunidade. O cuidado com o uso das palavras e 

ações para evitar o autoritarismo ou, o contrário, a insegurança.  

 

Em seguida, relataram-se duas experiências de como trabalhar com participação. Nelas foi possível 

verificar as técnicas utilizadas para a participação da comunidade, como o urbanista pode atuar através 

de planos de bairro ou mesmo de planos diretores com a participação comunitária. 

 

Houve a preocupação em fundamentar a área de investigação. Como esta pesquisa centralizou-se no 

curso de urbanismo, foi necessário esclarecer o surgimento do urbanismo, sua relação com o 

planejamento urbano e com a participação. O estudo apontou que o pensamento do urbano iniciou-se 

por volta do século XIX com a revolução industrial e as mudanças no espaço, essas transformações 

despertaram o interesse de estudiosos para a busca de soluções e respostas aos problemas da época. 

O texto também considerou que os usos dos termos urbanismo e planejamento urbano se deram 

conforme os interesses ideológicos e estratégias de manipulação.  

 

Além disso, evidenciou que tanto urbanismo como planejamento urbano são áreas multidisciplinares 

que abarcam a dimensão social, econômica, política e territorial. Salientou que o surgimento do 

planejamento participativo foi uma reação ao movimento moderno. Depois disso, o estudo discorreu 

sobre a história do Urbanismo no Brasil, na Bahia e em Salvador, destacando a importância do EPUCS 

para a formação dos profissionais do Urbanismo. 

 

A construção da parte teórica se estruturou a partir de pesquisas bibliográficas em bibliotecas, o 

material específico ao tema é limitado, o que tornou difícil essa parte. Na próxima etapa, a investigação 

do processo de formação, teve como problemas a coleta de dados nas IES de Salvador. Marcar com 

os coordenadores, significou várias visitas para poder conversar, explicar o assunto, ter o acesso aos 

documentos como os Planos de curso, TFG’s e Atividades de pesquisa e extensão. A obtenção de 

informações em órgãos como o CREA e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) também houve 

dificuldades. Foram quatro visitas ao CAU, além de e-mail, mas sem sucesso. O objetivo era obter o 

número de profissionais na Bahia, mas as informações não foram disponibilizadas.  

 

Outros dados foram obtidos no site do IBGE. A pesquisa mostrou o número de instituições existentes 

na região nordeste e no estado da Bahia. Percebeu que são poucas as IES de Arquitetura e Urbanismo 
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na Bahia em relação ao número de municípios e que existe uma centralidade dessas instituições na 

capital e pelos dados observados há uma demanda crescente por urbanistas.  

 

A instituição mais antiga que oferece o curso de Arquitetura e Urbanismo é a UFBA, depois vem a 

UNEB com o curso de Urbanismo e em seguida a UNIFACS. Essas instituições trazem em seu 

histórico indicações de avanços no trabalho do urbanismo, principalmente quanto ao aspecto da 

pesquisa e extensão. As instituições mais novas não possuem a parte de extensão, ainda estão em 

processo de organização e estruturação. 

 

O trabalho indicou que é possível desenvolver atividades de intervenção urbana com participação. Que 

o setor de pesquisa e extensão realiza, através dos projetos sistematizados, ações participativas em 

comunidades. Os docentes e discentes relataram suas experiências assinalando a importância de se 

trabalhar mais o tema. Porém, ainda é possível perceber, pelas falas dos entrevistados, a necessidade 

de mais investimento na pesquisa e na extensão.  

 

A formação também precisa ser mais sistematizada, pois a maior parte dos docentes, que foram 

entrevistados, mesmo considerando a importância do tema eles revelaram que trabalhar esse tipo de 

proposta ainda é um desafio e que as IES carecem de uma clareza quanto ao aspecto da formação dos 

urbanistas para a participação. 

 

É digna de nota, a iniciativa da UFBA para a capacitação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo 

através do curso de especialização, nível lato sensu, denominado Residência em Assistência Técnica e 

Habitação e Direito à cidade, que entra em vigor este ano de 2013. O curso é amparado na lei nº 

11.888 de 24 de dezembro de 20086 e tem a finalidade de capacitar profissionais para atender as 

comunidades carentes no fornecimento de assistência técnica. O projeto surgiu a partir dos trabalhos 

realizados no LAB-Habitar.  

 

Dentre as disciplinas que o curso oferece, a de Metodologias e técnicas para projetos participativos se 

destaca, pois favorece a aprendizagem do processo de planejamento com participação.  Esse projeto 

conta com parcerias e fundos do governo federal. É uma proposta que se compromete com a 

elaboração de projetos de interesse social com participação popular através de oficinas, pesquisas e 

                                                           
6 No art. 1º da referida lei, assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o 

projeto e a construção de habitação de interesse social e o art. 5º indica que se criem programas de capacitação 
profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia com o objetivo de 
capacitar os profissionais e a comunidade. 
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planejamentos. Espera-se que este curso possa contribuir no sentido de aumentar o número de 

profissionais capacitados no trabalho com participação comunitária. Certamente, mais a frente, será 

possível avaliar os resultados do curso. 

 

De ante do que foi apresentado, pode se concluir que as atividades de participação comunitária são 

longas e requerem: pesquisa, investigação, reformulação e uma visão multidisciplinar. Estes fatores 

interferem no desenvolvimento das ações de participação comunitária. Por tudo isso, o docente que 

trabalha com atividades de participação comunitária tem o grande desafio e responsabilidade quanto à 

formação do profissional urbanista.  

 

A formação é um processo que se inicia na graduação e se prolonga com a vida profissional. O estudo 

também mostrou que os discentes têm responsabilidades quanto a sua formação, por se reconhecerem 

como profissionais que podem contribuir, ou não, para a transformação social em que se acham 

inseridos. O domínio de técnicas e metodologias de participação comunitária os habilitará na produção 

de projetos, planos que espelhem os desejos das pessoas que vivem na cidade, o que indica a 

importância de investimento das IES em Arquitetura e Urbanismo em relação ao ensino da participação 

comunitária. Espera-se que esta pesquisa possa ser fonte de estudos e reflexões para os estudantes 

de urbanismo e que possibilite novas investigações. 
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Apêndice A - Roteiro de questões para entrevistar discentes 

 

 Seu nome? E período? 

 Qual o curso que você faz?  

 Por que você escolheu esse curso, e essa instituição? 

 Em sua opinião, a participação cidadã é um fator necessário nos processos de construção e 

controle das Políticas Públicas Urbanas? 

 Você acha que o tema participação deve ser trabalhado em sala de aula? 

 Aqui no curso você já trabalhou com esse tema, participação? 

 Qual a importância, em sua opinião, de trabalhar o tema participação para o seu futuro 

exercício profissional? 

 Quais as disciplinas que tratam o tema participação? 

 Quais as comunidades durante o curso foram visitadas? 

 As discussões giraram sobre assuntos locais ou assuntos gerais da cidade, qual o nível das 

discussões? 

 Vocês utilizaram uma metodologia específica para trabalhar o tema participação cidadã? Que 

tipo orientação vocês receberam? 

 Que referências, textos, ou autores foram estudados sobre o tema participação ao longo do 

curso? 

 Você acredita que deveria existir ou há uma relação entre teoria e prática no planejamento 

participativo? 

 O que você entende por participação? E planejamento participativo? 
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Apêndice B - Roteiro de questões para entrevistar docentes 

 

 Que disciplina leciona nessa instituição e há quanto tempo?  

 Na disciplina que leciona, trabalha com comunidades? Como? 

 Na graduação, é possível auxiliar os discentes no trabalho com comunidades? 

 Na sua formação, houve algum preparo, para capacitá-lo para o trabalho com participação 

cidadã? Com o planejamento participativo? Com processos de participação popular? 

 É possível Planejamento do espaço urbano com a participação cidadã? De que forma? 

 Na academia é possível relacionar teoria e prática quando o assunto é planejamento 

participativo? Por quê? 

 É possível a formação de sujeitos críticos e atuantes na Política Urbana no período de 

graduação? Como? 
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Apêndice C - Roteiro de assuntos utilizados na entrevista com  

os docentes dos projetos de extensão universitária  

 

 O nome do projeto; 

 Local de intervenção; 

 Iniciativa; 

 Docentes e discentes envolvidos; 

 Etapas do trabalho; 

 Metodologias utilizadas; 

 Resultados, dificuldades e aprendizagens. 
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Anexo A – EMENTAS 

 

 PLANO DE ENSINO 

 

Curso ARQUITETURA  

Disciplina TEORIA E HISTORIA DO URBANISMO Código EAR049 

CH Total 60h CH Teórica 60  CH Prática  Período Letivo 2011.2 

Professor(es) Ana Licks Almeida Silva e Débora de Lima Nunes Sales 

 

1. EMENTA 
Teoria e história do urbanismo. Grandes intervenções no contexto urbano. Produção das cidades em 
seu contexto social, cultural, político e econômico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
Auxilia a compreensão da concepção do espaço urbanístico como resultante de um processo 
histórico ligado a condições e influências sociais, econômicas e culturais específicas. Integra-se com 
as demais disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo na medida em que o conteúdo 
programático permite o desenvolvimento de percepção espacial multidimensional, levando em 
consideração as diversas variáveis e agentes envolvidos na produção do espaço urbano. Contribui 
para a capacitação e consolidação de uma sólida base teórica.  

 

3. OBJETIVOS 
3.1 Gerais 

Contribuir para a compreensão do urbanismo como disciplina basilar e interdisciplinar cujos 
domínios englobam diversas áreas das ciências sociais e humanas, favorecendo o desenvolvimento 
de uma visão mais ampla e multidimensional, requisito sine qua non do profissional contemporâneo 

 
3.2. Específicos:  

Dotar o aluno de conhecimento específico acerca do fenômeno da urbanização do pensamento 
urbanístico como conseqüência de um momento sócio-historico.  

Chamar atenção para a complexidade da problemática urbana contemporânea e das variáveis 
envolvidas nesse processo.   

Desenvolver competências específicas e necessárias ao bom desempenho da profissão tais como 
capacidade analítica e crítica do processo de urbanização como fenômeno histórico e 
contemporâneo, bem como habilidades necessárias a interação com disciplinas e profissionais de 
outras áreas pertinentes ao urbanismo.  

 

4. CONTEÚDOS 
I. Urbanismo: conceito e origens 
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- A cidade na historia: origens e evolução   
- O fenômeno da urbanização: sociedade industrial e nova configuração espacial. Urbanismo e pré-
urbanismo.  
- Divisão social do trabalho e segregação espacial 
- Urbanismo higienista: Londres e Paris no século XIX  
-A construção do Brasil urbano: industrialização, desenvolvimentismo e urbanização.  
II. Urbanismo moderno 
Principais correntes e representantes do urbanismo moderno:  
- urbanismo progressista 
- urbanismo culturalista  
- urbanismo naturalista 
- O pós-guerra: “era do ouro” do capitalismo e a internacionalização do urbanismo progressista. 
- Teorias sobre a cidade. Lynch e Jacobs 
- Urbanismo no Brasil: representações sobre as questões urbanas e padrões de planejamento 
 
III. Urbanismo contemporâneo 
- Fenômeno mundial da urbanização.  Metrópoles e megalópoles  
- A explosão demográfica e o afluxo às cidades.  
- O modelo de desenvolvimento centro-periferia. 
- Problemas contemporâneos: desastres ambientais e a gestão de riscos nas cidades.  
- Cidades saudáveis e cidades sustentáveis.  
- O caso do Brasil.  

 

4. ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
O curso será ministrado através de aulas expositivas, participativas com a realização de seminários e 
outros  exercícios interativos tais como estudos dirigidos, debates sobre temas de interesse e 
dinâmicas, bem como a utilização de textos e recursos audiovisuais (filmes e documentários) e, 
eventualmente, com a presença de convidados. 

 

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
Quadro  
Video- projetor e caixas de som  
Acesso a Internt  

 

6. AVALIAÇÃO 
Além da prova e seminário, poderão ser realizados atividades complementares em sala de aula sem 
aviso prévio e que farão parte da avaliação global. 

 

7. REFERÊNCIAS 
7.1 Básicas 
CHOAY, Françoise. O Urbanismo: Utopia e Realidade. Uma Antologia. SP: Editora Perspectiva, 1979. Coleção 
estudos, n.o 67. 
FREITAG, Barbara: Teorias da cidade. SP: Papirus, 2010 
LEME, Maria Cristina da Silva Leme(org.) Urbanismo no Brasil: 1895-1965. Salvador: EDUFBA.  
 

 

7.2 Complementares 

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando 
consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
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HALL, Peter. Cidades do amanhã. São Paulo: Perspectiva, 1995. 
HAROUEL, Jean-Louis. Historia do Urbanismo. Trad. Ivone Salgado. Campinas - SP. Papirus, 1990. 150p. 
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1994 

MUMFORD, Lewis. A Cidade na história: suas transformações e perspectivas. São Paulo; Martins Fontes, 1991. 
PADILHA, Nino (org).  Cidade e urbanismo: história, teorias e práticas. Salvador: Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo da FAUFBA, 1998. 
RIBEIRO, Luiz Cezar de Q.; CARDOSO, Adauto L. Planejamento urbano no Brasil: paradigmas e experiências. 
Espaço & Debates. São Paulo: Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos, n. 37, 1994, p. 77-89 
ROLNIK, Raquel. O que é a cidade. Ed. Brasiliense, Coleção Primeiros Passos, 1995 
SANTOS, Milton: A Urbanização Brasileira. S.P. Ed. Huitec, 1998  
SIMAS, Américo. Desenvolvimento urbano da cidade de Salvador. Planejamento. Revista da Fundação de 
Pesquisas CPE, Salvador, v. 8, n. 1-2, p. 12-17, 1980. 

 

7.3 Outras 
ACSELRAD, Henri (org). A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001 
ARANTES, Otilia. "O urbanismo em fim de linha". Edusp, São Paulo, 2ª edição, 2001 
CARDOSO, L.A.F.; OLIVEIRA, Olívia F. (orgs). (Re) Discutindo o modernismo: universalidade e diversidade do 
movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador: Mestrado em Arquitetura e urbanismo 
da UFBA, 197 
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2006. 
CASTELLS, Manuel. La ciudad de la nueva economia. Revista La Factoría, n. 12, jul/set, 2000 
CASTELLS, Manuel. Nueva economia y política urbana. Revista La Factoría, n. 33, may/ago, 2007 
COLEÇÃO do Ministério das Cidades sobre políticas públicas: www.mcidades.br 
HARVEY, David. Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no 
capitalismo tardio. Espaço e Debates. Ano XVL, n. 39, 1996 
OLIVEIRA, Francisco de. O Estado e o urbano no Brasil. Espaço & Debates: Revista de Estudos Regionais e 
Urbanos, São Paulo, n. 6, p.36-54, 1982. 
PEDRÃO, Fernando. A Urbanização Voraz em Salvador. Revista VeraCidade – Ano IV - Nº 5 – Outubro de 2009. 
Disponível em:  http://www.veracidade.salvador.ba.gov.br/v5/pdf%5Cartigo1.pdf. Acesso em:10/12/2010 
ROLNIK, Raquel. Acesso ao solo urbano: limites e possibilidades. IN: UFSC; Ministério das Cidades. Acesso à 
terra urbanizada: implementação de planos diretores e regularização fundiária plena. Florianópolis: UFSC; 
Brasília: Ministério das Cidades, 2008 

ROLNIK, Raquel. O que é a cidade. Ed. Brasiliense, Coleção Primeiros Passos, 1995, 88 p. 
SAMPAIO, Heliodoro: Salvador, cidade imagem e visões. Planejamento.Revista da Fundação de Pesquisas CPE, 
Salvador, v. 8, n. 1-2, p. 12-17, 1980. 
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo: Edusp, 2002 
SASSEN, Saskia. As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998 (Coleção Megalópolis) 
SOARES, Antonio Mateus de C. Cidade revelada: pobreza urbana em Salvador-BA. Geografias. Belo Horizonte 
05(1) 83-96 janeiro-junho de 2009 
VIRILIO, Paul. O Espaço Critico. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. 
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PLANO DE ENSINO 

DEPARTAMENTO DE: 

ENGENHARIA E ARQUITETURA  
DISCIPLINA: 

História e Teoria do Urbanismo II 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA:  
 

CARGA HORÁRIA: CRÉDITOS: 

CÓDIGO SRR - 824 TEÓRICA: 32 horas          04 

CURSO:ARQUITETURA E URBANISMO TOTAL: 32 horas  

SÉRIE:  8o. semestre PERÍODO LETIVO: 2008  

 

PROFESSOR: Débora Nunes; Doutora em Urbanismo e Planejamento, Universidade de Paris 

XII; Mestre em Desenho Urbano, UFBa  

 

EMENTA:  

Estudos urbanos em bases conceituais, históricas e com exercício prático, voltados para a 

realidade brasileira. A história do Urbanismo, das Políticas Públicas Urbanas e de grandes 

intervenções no contexto urbano do Brasil. Estudo de caso de Salvador, primeira capital do 

país, de modo a que o entendimento e a reflexão crítica se agudizem, preparando o estudante 

a propor um projeto de cidade e a entender a problemática urbana brasileira.                    
OBJETIVOS: 

 Referenciar os estudantes acerca do processo histórico de formação e desenvolvimento das cidades, 

particularmente no contexto brasileiro, realçando aspectos chaves deste processo; 

 Fazer conhecer momentos de destaque do Urbanismo e das Políticas Públicas Urbanas no Brasil, 

trazendo a contribuição de notáveis pensadores (as).  

 Contribuir para a vinculação entre conceitos, teorias e o exercício profissional no urbanismo, 

através de estudo de exemplos concretos e exercícios práticos de projeto de cidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Urbanismo no Brasil 

História do Municipalismo Brasileiro, 

Políticas Públicas Urbanas (Habitação, Transporte e Saneamento) 

Noção sobre Finanças Públicas (Repasses federais, impostos estaduais e municipais) 

Projetos e Urbanistas de destaque 

 

O Contexto Local 

Evolução Urbana de Salvador  (Séc XVI a XIX) 

Salvador no século XX e hoje 

Análise de espaços urbanos de Salvador 
 

Projeto de Cidade: exercício segundo roteiro orientado pela professora  

Partido Urbanístico 

Memorial descritivo 

 

 

METODOLOGIA: 

 A metodologia proposta se propõe a manter o interesse do estudante através de um 

instrumental variado de processos de ensino aprendizagem, onde se propicie que o estudante seja 

atuante na produção do conhecimento; 

 Os procedimentos didáticos do curso prevêem aulas expositivas do professor onde são 

relacionados fatos e teorias, de modo a propiciar que o estudante monte seu próprio quadro 

referencial ao Urbanismo no Brasil, estimulado por imagens e referências históricas marcantes; 

 Prevê-se atividades e exercícios diversos sobre os temas estudados: filmes e visitas 

técnicas, representações em maquetes de elementos urbanísticos, afirmações que devem ser 

contestadas, perguntas que estimulam o raciocínio e a memória, além do uso do CD didático 

“História Urbana de Salvador”, etc. 

 

 

AVALIAÇÕES:  Teremos 04 avaliações com igual peso, 01 (um), sendo: 

1. Verificações de aprendizagem individual: 

1.1. Urbanismo e Políticas Públicas Urbanas no Brasil 

1.2. História Urbana de Salvador  

2. Trabalho em equipe: Projetos e Urbanistas de destaque no Brasil 
3. Participação individual no decorrer da disciplina: 

1.3. Presença em sala de aula (50% da nota de participação) 

1.4. Maquete da cidade de Salvador em argila 

1.5. Participação nas duas visitas a campo à cidade 

1.6. Elaboração dos roteiros de visita: guia de imagens, estatuário, fontes, praças 

1.7. Participação nas demais atividades e exercícios propostos 

4. Solicitação aos estudantes: Material da disciplina: Pasta plástica, Mapa de Salvador, Material diverso 

para desenho, argila, e cópia do CD didático “História Urbana de Salvador”. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

 Quadro branco e canetas coloridas; 

 Retroprojetor; 

 Computador e projetor multimídia; 

     Equipamento de vídeo cassete e TV 

 Mesas com bancos para jogos e outras atividades didáticas 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

Coleção do Ministério das Cidades sobre políticas públicas: www.mcidades.br 

LEME, Maria Cristina da Silva. Urbanismo no Brasil 1895 – 1965. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM; 

1999. 600 p. 

LAMAS, Jose Manuel Ressano Garcia. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gilbenkian/ Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 2000. 590 p. 

NUNES, Débora. CD Didático sobre Salvador: Um Passeio Interativo pela História da Cidade, 2007. 

ROLNIK, Raquel. O que é a cidade. Ed. Brasiliense, Coleção Primeiros Passos, 1995, 88 p. 

SANTOS, Carlos Nélson Ferreira dos.  A cidade como um jogo de cartas. Niterói: Universidade Federal Fluminense: 

EDUFF; São Paulo: Projeto Editores, 1988. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002, 560 p. 

VASCONCELOS, Pedro. Salvador: Transformações e permanências. Ilhéus, Editora Editus, 2002. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

Curso ARQUITETURA E URBANISMO 

Disciplina 
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL I/PUR – I  
7o SEMESTRE 

Código EAR038 

CH Total 60 CH Teórica 9 CH Prática 51 Período Letivo 2012.1 

Professor ARMANDO FREIRE BRANCO 

 

1. EMENTA 
 

Escalas de planejamento. Problemas urbanos e ambientais atuais. Aspectos institucionais do 
território municipal. Estatuto da Cidade. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 
Cabe ao arquiteto e urbanista a competência dos estudos para o planejamento do 
ordenamento do uso e da ocupação espacial do território. O Estatuto da Cidade (Lei No 
10.257/2001) fortaleceu esta atividade ao obrigar os municípios a elaborar e revisar a cada 
10 anos o Plano Diretor, instrumento básico da política urbana.  
 
A capacitação dos alunos para o planejamento urbano e regional requer domínio de 
percepção das escalas territoriais; aprofundamento da realidade e das questões do processo 
de urbanização de regiões e seus assentamentos humanos; conhecimento da estrutura 
institucional do município; instrumentalização para aplicação das técnicas e métodos de 
planejamento físico-territorial; habilitando-os para contribuir na implantação das políticas 
públicas para redução da exclusão urbanística, otimização das funções da cidade e melhoria 
da qualidade ambiental das cidades. 
 
A disciplina subsidia a de Projeto Arquitetônico e Urbanístico V ao relacionar as funções 
urbanas na escala do bairro/cidade com projetos arquitetônicos de grande porte. Desperta o 
interesse do aluno por uma nova dimensão espacial no campo da pesquisa urbana e regional 
junto ao Escritório Público de Urbanismo - EPUR. 

 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 Gerais 
Compreensão das relações das atividades humanas que se refletem na configuração físico-
espacial do território capacitando o(a) aluno(a) para a prática do planejamento regional e 
urbano. 
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3.2 Específicos 
 
Identificação, quantificação e qualificação da configuração físico-espacial do território 
regional e seus subsistemas como infraestrutura, mobilidade, equipamentos e as Unidades 
de Conservação;  
 
Compreensão do processo de urbanização e da prática do planejamento urbano no país até 
o advento do Estatuto da Cidade; 
 
Conhecimento das questões sócio-econômicas na estruturação espacial e funcionalidade das 
atividades humanas que predominam no território urbano e rural. 
 

 

4. CONTEÚDOS 
 
Unidade I – Conceitos e morfologia do território 
1.1 – Conceitos e escalas de planejamento territorial 
1.2 – Componentes morfológicos da região (território) 
1.3 – Configuração institucional do município 
 
Unidade II - Planejamento no Brasil e questões urbanas e ambientais 
 
Unidade III – Estatuto da Cidade 
 

 

5. ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
 
Aulas expositivas; 
Prova escrita individual; 
Exercício sobre cartografia regional em equipe; 
Seminário e relatório sobre questões urbanas e regionais em equipe; 
Seminário e relatório sobre o Estatuto da Cidade em equipe; 
Visita aos organismos governamentais de planejamento urbano e regional. 
 

 

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
 
Sala de pranchetas 
Laboratório de informática 
Multimídia 

 

7. AVALIAÇÃO 
 
A avaliação de processo compreende o acompanhamento do(a) aluno(a) pelo professor em 
sala de aula com discussão de conteúdos das atividades desenvolvidas em cada etapa dos 
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exercícios exigindo-se presença, freqüência, motivação, iniciativa, pesquisa e cumprimento 
de prazos no desenvolvimento das tarefas. 
A avaliação de produto corresponde a aferição dos exercícios desenvolvidos com pontuação 
de notas. 
 
Os produtos/pesos são os seguintes: 
 
1. Exercício 1 - Configuração da RMS – peso 2,0 
2. Exercício 2 – Questões urbanas e ambientais atuais – peso 1,5 
3. Exercício 3 - Análise do Estatuto da Cidade: relatório e seminário – peso 2,0 
4. Avaliação escrita – peso 1,5 

 

8. REFERÊNCIAS 
 
8.1 Básicas 
LAMAS, J. M. R. G. Morfologia urbana e desenho da cidade. 2 ed Lisboa: Brasília: Fundação 
Calouste Gulbenkian; Fundação par Ciência e Tecnologia, 2000. 590 p. 
LOJKINE, J. O estado capitalista e a questão urbana. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
c1997.359 p. 
CASTELLS, M. A questão urbana. 1 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 590 p. 
 
8.2 Complementares 
BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos: Lei n. 
10.257, de 10 de julho de 2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana. Brasília: 
Câmara dos Deputados, 2005. 273 p  
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Plano diretor 
participativo. Brasília: Ministério das Cidades, 2005 v  
DEL RIO, V. Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. São Paulo: PINI, 
1990. 
 

8.3 Outras  
BRUNA, G. C.  Questões de organização do espaço regional. São Paulo: Nobel Editora da 
Universidade de São Paulo. 1983. 
GEDDES, P. Cidades em evolução. Campinas: São Paulo: Papirus. 1994  
CAMPOS F.º Cidades brasileiras: seu controle ou o caos. São Paulo: Ed. Nobel. 1989.  
CHOAY, F. O urbanismo. São Paulo: Ed. Perspectiva. 1985 
CHOAY, F. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2000. 350 p  
CLARK, D. Introdução à geografia urbana. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1982 

CÔRREA, R. L. Região e organização espacial. São Paulo: Editora Ática. 1987 
IBGE. Noções Básicas de Cartografia, 1.4 Localidades: www.ibge.gov.br <Geociências / 
Cartografia / Publicações> Noções Básicas de Cartografia / Elementos de Representação 

KOWARICK, L. A espoliação urbana. São Paulo: Paz e Terra, 1979 

LEME, M. C. da S. Urbanismo no Brasil: 1895-1965. São Paulo: Fupan/Studio Nobel, 1999 
MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001 
NUNES, D. Pedagogia da participação: trabalhando com comunidades. Salvador: 
Unesco/Quarteto. 2002 

http://www.ibge.gov.br/
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ROCHEFORT, M. Redes e sistemas: ensinando sobre o urbano e a região. São Paulo: Hucitec, 
1998 
ROLNIK. R. A Cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 
São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 1997  
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Anexo B- Relatório e resumo dos trabalhos de extensão - UNIFACS 
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Anexo C – Cartilha do Plano de Bairro da Nova Constituinte 

 

 


