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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo discutir a participação institucional no planejamento urbano 
das cidades e traz uma reflexão crítica das formas de engajamento popular que poderiam ser 
mais efetivas na busca por uma autonomia na escala do urbano e de que forma interfaces 
podem contribuir para isso, a partir do entendimento de que a interface caracteriza-se como 
uma estrutura mediadora da organização dos espaços sem determiná-los. Desenvolvido em 
três partes, a primeira parte discute os conceitos de participação e autonomia dentro da 
perspectiva da formação do Estado moderno no Brasil, que mudou globalmente o padrão de 
vida social. Esses novos padrões de comportamento foram instaurados para se adequarem 
ao novo contexto: expansão do mercado capitalista e Estado centralizado. Assim, a 
modernidade política brasileira é caracterizada como deficiente, seletiva e periférica, pois 
não houve um esforço social e político dirigido  para a equalização das condições das classes 
pobres. Na segunda parte, são discutidos os conceitos de ação direta (não-institucional) e 
luta institucional (táticas institucionais não partidárias) e a possibilidade da combinação das 
duas na busca por uma maneira mais estratégica de pensar e agir. A terceira parte 
desenvolve o conceito de interface como dispositivo na busca pelo engajamento das pessoas 
em direção ao ganho de autonomia no planejamento urbano, tomando como exemplo o 
Jogo do Estatuto da Cidade. Isso leva à conclusão, que preconiza que novas formas de 
engajamento devem ser priorizadas em detrimento do formato de participação 
institucionalizada posto pelos processos de planejamento até hoje. 
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Como interfaces podem contribuir para ganho de autonomia da 
população no planejamento urbano?  

 

Introdução 

O presente artigo tem como tema a participação institucional no planejamento urbano das 
cidades e traz uma reflexão crítica das formas de engajamento popular que poderiam ser 
mais efetivas na busca por uma autonomia na escala do urbano e de que forma interfaces 
podem contribuir para isso, a partir do entendimento de que a interface caracteriza-se como 
uma estrutura mediadora da organização dos espaços sem determiná-los. É um dispositivo 
que almeja o engajamento das pessoas para que possam ser disseminadoras de ideias e 
formuladoras de regras próprias em contraponto à heteronomia, pois o entendimento das 
próprias demandas abre possibilidade de todos os envolvidos realizarem suas próprias ações 
críticas do espaço. 

Nesse sentido, o interesse em fomentar a discussão desenvolvida aqui parte da necessidade 
em apontar as possibilidades do uso de ferramentas de interfaces1 para o ganho de 
autonomia da população no planejamento urbano, que é caracterizado como participativo, 
mas se vale de formas de participação nas quais poucos decidem sobre o que muitos serão 
submetidos e meramente para obedecer a legislação vigente. Assim, a importância de 
mobilizar o conceito de autonomia vem da perspectiva de acreditar em um processo que, 
segundo Baltazar (2007, p. 1), possa caminhar no sentido de pensar o desenvolvimento de 
interfaces para possíveis auto organizações de baixo para cima, do que "organizar e governar 
sistemas de cima para baixo". 

O termo "participar" por si só significa estar presente em uma decisão que já foi iniciada. A 
legislação existente privilegia a participação apenas para legitimar o funcionamento do 
sistema, o que é chamado de participacionismo por Lopes et al. (2010), que seria uma 
participação totalmente restrita, mediada e controlada. A participação institucional tem, 
assim, um caráter de consulta à comunidade, tornando-se meramente um mecanismo 
burocrático imposto por lei.  

O projeto de participação convencional está baseado em uma hierarquia de poderes no qual 
há o domínio das elites e a falta de voz e interesse dos pobres, porém ainda é através dele 
que as decisões sobre o desenvolvimento urbano são tomadas. Segundo Lopes et al. (2010, 
p. 20), "quando praticada entre instâncias desiguais, a participação é mais útil aos grupos 
que a promovem ou permitem do que aos grupos que acatam". Dessa forma, fortalece 

                                                 
1 O interesse em discutir o tema foi despertado pelas ideias apresentadas pela Professora Doutora Ana Paula 
Baltazar na disciplina 'Arquitetura como Interface' oferecida pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais - NPGAU/UFMG no segundo 
semestre de 2016. 
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aquele que faz as regras do jogo. 

Pensar em como não reproduzir o que já é feito e, dessa maneira, avançar nas formas de 
envolver as pessoas em diálogo constante e com as temáticas do planejamento através de 
interfaces, meios tecnicamente informados, com os quais as pessoas sejam capazes de 
ampliar suas possibilidades de decisão e autonomia, pode ser uma das alternativas de 
engajamento real da população. 

Nesse sentido, a informação tem fundamental importância para a abertura de possibilidades 
de participação, não só para que as pessoas entendam as intenções que estão por trás da 
participação conduzida pelo Estado, mas também para que sejam capazes de ir além no 
sentido de definir regras próprias. Segundo Freire (2016), a informação não deve servir 
apenas à transferência de conhecimento, mas deve criar condições para a produção e 
construção desse conhecimento.  

Não deve ser imposto à população espoliada e sofrida que se rebele, que se mobilize, que 
se organize para defender-se, trata-se de desafiar os grupos populares para que percebam, 
em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação 
concreta (FREIRE, 2016, p. 77). 

Segundo Freire (2016, p. 105), a autonomia "vai se constituindo na experiência de várias, 
inúmeras decisões que vão sendo tomadas, pois ninguém é autônomo primeiro para depois 
decidir". Sendo assim, a partir do entendimento de que as pessoas são as protagonistas de 
suas transformações, a interface em interação com o homem tem potencial para ampliar o 
ganho de autonomia, pois é capaz de iniciar transformações sociais sem a necessidade de 
prescrever resultados.  

A interface atuaria como mediadora, entendendo mediação como produto de uma 
associação entre homem e artefato (SANTAELLA E CARDOSO, 2015). A interação entre atores 
humanos e não humanos é chamada por Latour (2005) de teoria do ator-rede (TAR), na qual 
o conceito de mediação técnica requer que o social seja visto como o produto dessa 
interação. Assim, a ação social não é significada somente pela "ação do humano, mas 
fundamentalmente a ação da associação, da combinação de actantes2, que podem ser 
homens, armas, gavetas, instituições, código penal etc" (SANTAELLA E CARDOSO, 2015, p. 
171) logo, fazendo emergir o agenciamento.  

Segundo Santaella e Cardoso (2015), o que confere sentido à mediação é a soma de todos os 
agentes envolvidos e um compartilhamento de responsabilidades entre vários actantes. 
Nesse sentido, a interface é parte do agenciamento político, que é aquele que emerge da 
contingência, considerando humanos e não humanos e tem qualidade de iniciar 

                                                 
2 Rede de actantes como sendo humanos e não humanos em interação. "Em Latour, a ideia de actante se 
refere a um achatamento das classes epistemológicas modernas (sujeito/objeto, sociedade/natureza) e 
expressa uma releitura do conceito de social, na medida em que se opõe à noção sociológica clássica de ator 
social" (SANTAELLA E CARDOSO, 2015, p. 171). 
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transformação política. 

 

Modernidade política, participação e autonomia 

A modernidade política é colocada por Pogrebinschi (2009) como a contradição entre Estado 
e sociedade civil distinguindo, a partir de Marx, a política do político, de forma que, a política 
"encontraria um fim com a revolução que pusesse abaixo o Estado moderno e seu modo de 
reprodução correspondente. Mas o político irrompe precisamente com a superação desse 
Estado separado da sociedade civil" (POGREBINSCHI, 2009, p. 18). Nesse sentido, o político e 
a experiência humana são indissociáveis e essa vinculação significa reivindicar a busca das 
coisas políticas fora dos limites do Estado e suas instituições, conferindo centralidade ao 
engajamento da população. 

Porém, segundo Pogrebinschi (2009), na modernidade política, para que possam ser 
identificados politicamente, as necessidades sociais e os direitos devem ser submetidos em 
sua totalidade ao Estado o que "consiste precisamente em tomá-lo como uma resposta 
definitiva do enigma das formas de associação política, fazendo de suas instituições objeto 
central do pensamento político" (POGREBINSCHI, 2009, p. 27). Por esse ângulo, a 
participação popular seria reconhecida como uma luta política somente dentro dos aparatos 
institucionais, o que seria um equívoco se considerarmos como horizonte o ideal do político, 
que busca superar o distanciamento entre Estado e sociedade e através da ação direta 
possibilita a busca de soluções além da esfera estatal. 

Segundo Baltazar e Kapp (2012), a retomada do político (da esfera pública), ou seja, da 
discussão política de questões de interesse público, aponta para a abertura de algum ganho 
de autonomia, individual e/ou coletiva, ao invés de criar novas dependências, "quando 
moradores engajam em diálogos sobre assuntos de interesse comum sem a prevalência de 
interesses individuais" (BALTAZAR; KAPP, 2016, p. 22). 

Entretanto, para que esses diálogos sejam efetivos na busca por maior autonomia na 
participação torna-se necessária a superação da divisão social que amputa politicamente as 
classes mais pobres, que por sua vez, não conseguem reivindicar melhorias. Essa divisão 
social é determinada pelo habitus3 primário do indivíduo, que, segundo Souza (2016, p. 403), 
incorpora formas de "pensar e agir necessárias para alcançar qualificação profissional, 
autorrespeito e estima social por desempenharem um papel valorizado na divisão social do 

                                                 
3 Segundo Bourdieu (1983), o conceito de habitus propõe identificar a mediação entre indivíduo e sociedade, 
como "um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, 
funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações - e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas (BOURDIEU, 
1983, p. 65). Além disso, o habitus deve ser interpretado como um sistema de disposição construído 
continuamente, aberto e sujeito a novas experiências. 
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trabalho". Os indivíduos que não possuem os requisitos mínimos de aptidão ao exercício de 
funções sociais valorizadas possuem um habitus precário.  

Segundo Souza (2016), o pertencimento a uma classe social não é definido somente pela 
renda como pensa o senso comum, as pré-condições materiais, emocionais e simbólicas 
obtidas por herança familiar e afetiva, explicam como classes sociais são construídas e 
reproduzidas como bem-sucedidas ou como fracassadas. Assim, a classe seria determinada 
pelo habitus4, criando uma noção compartilhada de dignidade e de reconhecimento dentro 
de um grupo específico, e, o não reconhecimento da ralé5 como classe permite entender 
alguns pontos centrais para o funcionamento do que Souza (2016) chama de má fé 
institucional. 

Para Souza (2016), as classes médias, por estarem integradas ao mundo do trabalho são 
consideradas úteis e valorizadas, possuindo as disposições que caracterizam o sujeito 
'digno', que por sua vez, garante sua integração na sociedade capitalista competitiva. Dessa 
forma foram elas que puderam reivindicar a intervenção do Estado nas questões sociais, 
fazendo com que todo o aparato institucional constituído contasse "com esses requisitos 
como se eles fossem algo 'natural' à constituição humana, não percebendo que eles são, na 
realidade, resultados de um processo de socialização específico a certas classes" (SOUZA, 
2016, p. 345). 

Nesse sentido, o descaso do Estado com a população carente e a má fé institucional, que 
permite que os recursos materiais e simbólicos oferecidos pelas instituições sejam 
mobilizados de forma diferente de acordo com o lugar que as pessoas ocupam na hierarquia 
social, estão relacionados a um padrão de ação institucional que, segundo Souza (2016, p. 
341), "se articula tanto no nível do Estado, através do planejamento e das decisões quanto à 
alocação de recursos, quanto no nível do micropoder, quer dizer, no nível das relações de 
poder cotidianas entre os indivíduos". 

Na esfera institucional, os diversos atores participam com poderes diferentes, sendo este 
espaço utilizado para legitimar decisões tomadas a priori. Classes sociais diferentes possuem 
problemas diferentes e lutam por esses problemas de acordo com poderes políticos 
diferentes. Portanto, a enorme desigualdade social brasileira não vem sendo considerada na 
formulação das políticas públicas, que, mesmo quando são bem intencionadas, acabam por 
privilegiar problemas conhecidos de quem as formula (as classes média e média alta) e não 
das classes mais baixas. Ou seja, não há um balanço justo de distribuição de poder. 

                                                 
4 Para Setton (2002, p. 64) apud Bourdieu (1992), "habitus é um instrumento conceptual que auxilia a 
apreender uma certa homogeneidade nas disposições, nos gostos e preferências de grupos e/ou indivíduos 
produtos de uma mesma trajetória social". 
5 Jessé Souza (2016) caracteriza a ralé como uma classe inteira de indivíduos que não possuem nem capital 
cultural nem econômico, sendo sobretudo desprovida de precondições sociais morais e culturais que permitem 
a apropriação destes capitais. Essa classe social só é percebida no debate público como um conjunto de 
indivíduos carentes ou perigosos, tratados de forma fragmentada por discussões superficiais. 
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Portanto, nessa lógica, segundo Souza (2016), o esquecimento da ralé enquanto classe e a 
punição de seus membros como indivíduos é legitimado pela má fé institucional. O Estado 
de uma sociedade desigual como o Brasil "é um Estado que opera compelido pela 
necessidade de defender, sob formas mais ou menos veladas, a parcela amiga da parcela 
inimiga da sociedade" (SOUZA, 2016, p. 405). Logo, a superação da má fé institucional 
começaria pela superação do que Demo (2001) chama de pobreza política, que se configura 
como a repressão do acesso a oportunidades disponíveis na sociedade. Sociedades 
igualitárias e democráticas podem ser negociadas, desde que todos os seus membros 
possam participar da disputa por oportunidades dentro de regras que tomem o bem comum 
como centralidade e não o mercado.  

Assim sendo, dentro da discussão do planejamento urbano, o que Harvey (2014) chama de 
urbanização do capital, é justamente a capacidade do poder de classe capitalista dominar o 
processo urbano e essa dominação acontecer não apenas sobre os aparelhos do Estado, mas 
também sobre as populações, seus estilos de vida, sua capacidade de trabalho e seus valores 
culturais e políticos. Para o autor “a cidade e o processo urbano que a produz são, portanto, 
importantes esferas de luta política, social e de classe” (HARVEY, 2014, p. 133). O direito à 
cidade, discutido como um direito comum, estaria relacionado com a exigência de maior 
controle democrático (exercício de um poder coletivo) sobre a produção e utilização dos 
excedentes na urbanização. Por isso, examinar o processo urbano sob a ótica de suas 
possibilidades emancipatórias, do ponto de vista dos cidadãos comuns, é evidenciar que o 
urbano pode funcionar como um espaço de ação e revolta política. 

Para Souza (2010), o planejamento urbano participativo seria a tentativa de mudar a 
organização espacial e as relações sociais na cidade com a atuação de diferentes poderes e a 
presença de interesses de diferentes grupos sociais, tendo o Estado como coordenador 
desses interesses. Porém, para Carlos (2014, p. 33), “o papel do Estado tem sido, portanto, 
aquele de apoio ao setor privado, ao sistema financeiro, aos promotores imobiliários e às 
grandes empreiteiras”. Conseqüentemente, o planejamento passa a ser tomado como 
urgência em resposta ao discurso do caos urbano e da crise da cidade, tornando-se um ato 
administrativo destituído de seu sentido político. 

Ainda segundo Souza (2010), em uma sociedade que se pretende basicamente autônoma, o 
significado de participação popular não é o daquela participação em processos de decisão 
comandados e coordenados pelo Estado como uma instância de poder separada, mas o da 
participação plena em processos decisórios sem a tutela de uma instância superior. No 
sentido essencial de exercer a autonomia, a participação no sentido da construção coletiva é 
a alma de um planejamento que queria se credenciar para reivindicar seriamente o adjetivo 
democrático. 

A crítica à participação popular institucionalizada é discutida por uma corrente de autores 
que acreditam que esse tipo de participação não tem a tradição do debate democrático, 
impondo uma versão única e dominante sobre a realidade. 
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Para Maricato (2015), essa participação é aquela tida como ideal e posta pelo Ministério das 
Cidades como obrigatoriedade na elaboração de instrumentos de planejamento de políticas 
urbanas. Segundo a autora, mesmo sendo uma tarefa difícil, é preciso ir além dos discursos 
do consenso mundial sobre as virtudes da participação nas gestões públicas e nos planos 
urbanos e incorporar as contradições, as controvérsias e os conflitos, de forma a construir 
"um espaço de participação social que dê voz aos que nunca a tiveram, que faça emergir os 
diferentes interesses sociais" (MARICATO, 2015, p. 93). Segundo Souza (2016), o conflito, 
visto como a luta entre interesses, necessidades e ideias contraditórias faz com que a 
sociedade possa perceber e criticar os consensos. Tomado como fundamental para qualquer 
processo de aprendizado, não explicitar esses conflitos é o mesmo que condenar a 
sociedade a repetir cegamente convenções e ideologias. 

O ideário participacionista, discutido por Lopes et al. (2010), critica a persistência de uma 
participação totalmente restrita, mediada e controlada que não assegura qualquer 
movimento em direção à construção de uma real autonomia. A participação institucional de 
hoje, essencialmente ligada à estrutura de planejamento heterônoma, não favorece um 
salto qualitativo para o controle cidadão e para a autonomia. É colocada como consulta à 
comunidade, tornando-se meramente um mecanismo burocrático de aceitação de decisões 
que já foram tomadas. Nesse sentido,  

a participação institucionalizada equivale à captura de determinadas práticas (autogestão, 
autonomia ou mesmo participação em sentido lato) pela ordem dos dispositivos vigentes, 
frente aos quais a identidade perde opacidade, densidade e textura (LOPES et al., 2010, p. 
21). 

Assim, Kapp e Baltazar (2012) contrapõem em suas reflexões os conceitos de participação e 
autonomia. Segundo as autoras, a participação indica que as pessoas estão autorizadas a 
participar na tomada de decisões sem ter a chance de mudar as normas. Já a autonomia é a 
capacidade dos indivíduos e acima de tudo das coletividades de estabelecer seus próprios 
meios de ação e interação, significando governar por normas próprias.  

Autonomia é, assim, bem mais do que participação popular. Enquanto essa última sugere 
moradores convidados num processo cuja estrutura foi definida pelos profissionais ou pelo 
Estado, autonomia implica processos orquestrados pelos moradores, nos quais os 
profissionais e o Estado seriam os (eventuais) convidados (KAPP et al., 2012, p. 3). 

Por esse ângulo, a autonomia estaria mais próxima do direito à cidade proposto por Harvey 
(2014), caracterizado como um direito comum que preconiza que a transformação depende 
do exercício de um poder coletivo para reformular o processo de urbanização. 

Com relação ao planejamento, segundo Baltazar (2009), a participação estaria relacionada 
ao planejamento heterônomo, no qual as normas são colocadas de cima para baixo e os 
"usuários como pessoas que não produzem espaço, mas o recebem em formas 
determinadas por alguém mais ou menos preocupado com seu bem estar" (BALTAZAR, 
2009, p. 2). Já a autonomia estaria relacionada ao planejamento autônomo, aquele no qual a 
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estrutura do processo é definida no contexto e pelas pessoas envolvidas, uma vez que, "o 
envolvimento das pessoas no processo é crucial para mudar sua relação com os espaços" 
(BALTAZAR, 2009, p. 7). 

A participação a nível nacional ou mesmo municipal, que influenciou a revisão e a criação 
de leis e políticas, ainda não significa que os planos resultantes e as intervenções não serão 
impostas de cima e percebidas como tal. O planejamento permanece heterônomo, desde 
que as condições locais ou micro-locais são determinadas por regras a priori. A democracia 
não emana do topo! (KAPP; BALTAZAR, 2012, p.13). 

 

Ação direta versus Luta institucional  

A ação direta é caracterizada por Souza (2012a, p. 1) como "o conjunto de práticas de luta 
que são, basicamente, conduzidas apesar do Estado ou contra o Estado, isto é, sem vínculo 
institucional ou econômico imediato com canais e instâncias estatais". Por outro lado, a luta 
institucional6 é abordada pelo autor como "o uso de canais, instâncias e recursos estatais, 
tais como conselhos gestores, orçamentos participativos ou fundos públicos". 

Posto isso e apesar das críticas feitas anteriormente à participação, Souza (2012a), defende a 
possibilidade de agir cautelosamente através do institucional, não sendo razoável ignorar 
por completo a estrutura do Estado, mesmo sabendo que se trata de uma instância de poder 
heterônoma. Essa ação se daria através da perspectiva estadocrítica, que, segundo o autor, 
significa "dialetizar a relação entre ganhos modestos e grandes avanços, articular melhor 
estrutura e conjuntura, estratégia e tática, curto prazo e longo prazo" (SOUZA, 2012b, p. 7). 

Dessa maneira, segundo Souza (2012b), a luta institucional teria um caráter relevante se 
subordinada à ação direta, apresentando esta última como uma necessidade e a primeira 
como uma possibilidade. Os movimentos sociais seriam críticos e concebedores de 
propostas alternativas ao Estado, na busca pelo empoderamento como um processo de 
conquista da autonomia e da superação da heteronomia.  

Dependendo das circunstâncias, se for possível avaliar que os ganhos materiais e até 
mesmo político-pedagógicos da luta institucional (não-partidária) tendem a ser superiores 
às eventuais perdas (é preciso ter em mente, acima de tudo, o risco perene de "cooptação 
estrutural"), coisas como a disputa e a utilização inteligente de canais participativos podem 
complementar a ação direta - resguardada, sempre, a maior independência possível das 
organizações dos movimentos em face do Estado (SOUZA, 2012a, p. 6). 

Assim, para Souza (2012a), combinações entre a ação direta e a luta institucional seriam 
possíveis e importantes na possibilidade de usar o conhecimento como poder. No entanto, o 
autor ressalva que seria necessária a cautela e a autocrítica dos movimentos sociais para 

                                                 
6 No referido texto, Souza (2012a, p. 1) aborda a luta institucional como não partidária, não tendo como 
"pressuposto a criação de partidos políticos ou a filiação a partidos políticos por parte dos ativistas". 
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lidar com os limites da parceria entre Estado e sociedade civil, mesmo se o parceiro é um 
verdadeiro progressista, de forma a evitar: a participação como armadilha, a cooptação 
estrutural7 e a diminuição da energia e senso crítico dos movimentos sociais.  

No plano da prática social, Carlos (2014) aponta que os movimentos sociais não aceitam 
apenas o convite do Estado para participar institucionalmente da gestão de forma 
consentida, querem, além disso, decidir sobre a totalidade da gestão, inclusive definindo 
como participar. Os movimentos sociais clarificam, em ato, os problemas existentes, agindo 
em “resposta à violência do processo contraditório sob o qual repousa a urbanização 
dependente brasileira” (CARLOS, 2014, p. 38). 

Nesse sentido, é importante ressaltar três parâmetros da participação colocados por 
Baltazar (2009) apud Pateman (1970): a pseudo, a parcial e a total. A pseudo participação é 
aquela que apenas legitima propostas impostas, a participação parcial é aquela que ocorre 
em processos arquitetônicos heterônomos tradicionais e a participação total é aquela em 
que cada indivíduo tem o mesmo peso para determinar o resultado de uma decisão. Sob 
essa ótica, a participação total seria aquela que chegaria mais próxima da autonomia nos 
processos participativos.  

Logo, alguns obstáculos à participação institucional devem ser considerados e são colocados 
por Souza (2010) a partir de três parâmetros: o da implementação, o da cooptação e o da 
desigualdade. A implementação estaria relacionada às dificuldades que uma administração 
progressista tem para implementar políticas participativas; a cooptação diz respeito a uma 
pseudo participação, quando o esquema participativo é deformado a ponto de “virar uma 
ferramenta de instrumentalização da sociedade civil por parte das forças políticas no poder 
de Estado, com a finalidade de eliminarem focos de oposição e crítica” (SOUZA, 2010, p. 
388); e a desigualdade se relaciona com as dificuldades enfrentadas pela população mais 
pobre em participar voluntariamente, pois dispõe de menos recursos8 que a população das 
classes média e média alta. Apesar de possuir uma retórica simpática, ao subestimar esses 
obstáculos, Souza (2010) defende que a participação torna-se vazia e enganosa e não 
contribui para o ganho de autonomia da pessoas. 

Assim sendo, a busca por uma participação, chamada por Lopes et al. (2010), como des-
positivada9, possibilitaria um ganho de autonomia através de um engajamento que 
eliminasse os conteúdos pré determinados e recuperasse as possibilidades de transformação 
social. 

 

                                                 
7 Segundo Souza (2012a), a cooptação estrutural refere-se ao risco de um "enquadramento" dos movimentos 
sociais emancipatórios em uma dinâmica estatal. 
8 Esses recursos estão relacionados aos capitais econômico, social e cultural discutidos por Pierre Bourdieu. 
9 Segundo Lopes et al. (2010), na produção do espaço a participação des-positivada implicaria a criação de 
instrumentos de conteúdo não determinado, rumo à autonomia. 
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Jogo do Estatuto da Cidade: limites da interface no ganho de autonomia das pessoas no 
planejamento urbano 

A arquitetura como interface, proposta por Baltazar10, busca a transformação do espaço 
pelo trabalho a partir de uma estrutura que promova meios com os quais as pessoas 
definam os fins. Uma interface pode ser um dispositivo físico, digital ou híbrido, um conjunto 
de regras ou qualquer estrutura que se caracterize como algo que conecta e separa sem 
definir a natureza da conexão ou separação e como um instrumento que não exige a 
mediação de um agente externo (KAPP; BALTAZAR E MORADO, 2008). 

A partir da lógica da interface, o foco dos profissionais deveria ser a busca pelo engajamento 
das pessoas, partindo do pressuposto de que a arquitetura não deve controlar a ação dos 
usuários. Dessa forma, o arquiteto atuaria como inventor de ferramentas de interface como 
um possível meio de alcançar a autonomia e, consquentemente, a transformação social.  

Segundo Kapp et al. (2007), a produção de interfaces é uma das possibilidades do arquiteto 
criar meios para o ganho de autonomia das pessoas envolvidas na produção do espaço, 
através de instrumentos que estimulem a convivencialidade e que proporcionem às pessoas 
a criarem suas próprias regras, possibilitando aos envolvidos realizar suas próprias ações 
críticas do espaço. 

A interface escolhida para discussão e crítica neste artigo foi o Jogo do Estatuto da Cidade, 
criado em 2005 pelo Instituto Pólis e PUC Campinas através de um projeto de pesquisa 
financiado pelo Programa de Políticas Públicas da FAPESP, sob a coordenação geral de 
Raquel Rolnik e Renato Cymbalista. Trata-se de um jogo que pretendia discutir temas 
relacionados ao planejamento urbano e à participação popular, dentro da perspectiva de 
implementação do Estatuto da Cidade. 

O jogo foi criado após quatro anos de aprovação do Estatuto da Cidade, resultado da luta 
popular pela Reforma Urbana e que representou um ganho no que diz respeito à legislação 
urbanística. Porém, segundo Arantes (2013), os inúmeros instrumentos não resultaram em 
uma nova visão de cidade, dos sentidos da vida urbana e das relações entre sociedade, 
território e ambiente construído. Assim, havia a necessidade de realizar uma ampla 
divulgação da lei entre as prefeituras brasileiras e, nesse sentido, o Instituto Pólis com o 
apoio de diversos parceiros construiu uma série de dispositivos para a capacitação da 
sociedade civil e do poder público denominado "kit das cidades", cujo o enfoque principal é 
o Estatuto da Cidade. 

Dentre os componentes do "kit" que foi enviado a várias prefeituras para capacitar técnicos 
municipais e integrantes de conselhos municipais estavam: uma ampla análise da Lei, um 
curso à distância de Planejamento Territorial e Plano Diretor, o vídeo das cidades, uma 

                                                 
10 Notas de aula da disciplina "Arquitetura como Interface" oferecida por Ana Paula Baltazar no Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG no segundo semestre de 2016. 
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cartilha com os aspectos mais importantes do Estatuto da Cidade, o Jogo do Estatuto da 
Cidade entre outros documentos (CYMBALISTA, et al., 2004). A missão de disseminar os 
conteúdos da Lei era a de capacitar e qualificar os atores sociais para intervirem nas 
negociações e no planejamento das cidades. 

O Jogo do Estatuto da Cidade trazia a proposta de uma cidade imaginária (Município de 
Santo Expedito) e nove situações diferentes de jogo, que poderiam ser adaptadas para uma 
situação local específica. Segundo as regras, o jogo abria possibilidade para os participantes 
criarem cidades “quase-imaginárias” e acrescentarem outros personagens, sendo assim, 
imaginado como um jogo aberto para a criação conjunta entre mediador e participantes, a 
fim de propor inúmeras situações. No entanto, o mediador definia a situação problema e os 
participantes eram divididos em grupos, onde cada participante recebia uma carta de um 
personagem específico, que apresentava características pré-definidas pelo jogo. Além disso, 
o jogo também continha as cartas dos instrumentos urbanísiticos, que podiam ser 
manuseadas pelos jogadores, a fim de discutir se serviam ou não para interferir sobre 
determinada situação problema (CYMBALISTA; SANTORO, 2005). 

Em sua concepção inicial, o objetivo final do jogo era estimular a reflexão das pessoas sobre 
as potencialidades dos instrumentos do Estatuto da Cidade na busca pela qualidade de vida, 
para que a participação nas decisões acontecesse de forma mais consciente. Não havia um 
vencedor no jogo, a vitória era caracterizada pela qualidade do pacto obtido. Porém, os 
resultados obtidos do ponto de vista da eficácia da interface no empoderamento e 
engajamento das pessoas para participar de discussões sobre o planejamento das cidades 
ficaram muito aquém dos resultados esperados. 

De acordo com Baltazar et al. (2014), a interação com uma interface pode ocorrer em dois 
estágios: 1) quando interagindo com uma interface acessa-se um conteúdo pré-determinado 
e 2) quando há a interação com o conteúdo através de uma interface. No caso do jogo do 
Estauto da Cidade, um dos limites observados é a prescrição de situações que ele oferece. 
Os personagens e as situações problema são pré determinados e trazem poucas informações 
que possam nortear a ação dos jogadores e que sejam relevantes, fazendo com que se torne 
um jogo desinteressante e não aberto para a criação de novas situações. As situações de 
jogo oferecidas aos jogadores tem um caráter muito mais informativo do que um caráter de 
problematização de situações passíveis de solução, o que faz com que o jogo funcione mais 
como uma cartilha. 

Na configuração do jogo, a interface deveria servir para problematizar uma condição social, 
colocando-a em evidência e para obstacularizar o mínimo possível a continuidade da 
produção do espaço. Segundo Baltazar (2014, p. 4) apud Flusser (2010), o jogo é um 
"sistema composto de elementos combináveis de acordo com regras" de forma que: a 
estrutura do jogo é composta pela soma das regras, a competência do jogo pelo total de 
combinações possíveis do repertório na estrutura e o universo do jogo pela totalidade das 
combinações realizadas. Em jogos com estrutura e repertórios abertos, competência e 
universo não coincidem, pressupondo que a estrutura seja modificada e o repertório 
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reduzido ou aumentado. 

No caso do Jogo do Estatuto da Cidade, a estrutura e a organização11 são fechadas, o que 
significa que seu conteúdo somente transfere informações e prescreve possibilidades de 
uso. Na perspectiva de abrir mão do controle na direção da autonomia, o interessante do 
jogo seria mobilizar as situações do urbano primeiro para depois apontar quais instrumentos 
urbanísticos poderiam ser utilizados em uma situação problematizada pela própria 
comunidade, não sendo necessárias as cartas de personagens, já que não retratam os 
participantes da vida real. 

Logo, segundo Baltazar (2014), o ideal seria trabalhar na programação de interfaces ou 
"estruturas" que viabilizassem o engajamento social e que pudessem ser alteradas 
mantendo o jogo aberto, para que os usuários decidissem se seriam funcionários ou 
jogadores. Por fim, como possibilidade, a concentração de esforços poderia se dar sobre a 
construção de baixo para cima, visando a autonomia ao invés da interferência direta na 
sociedade ou no indivíduo como uma intervenção heterônoma, de cima para baixo. 

 

Considerações Finais 

O crescimento econômico e os níveis de investimento dos últimos anos, segundo Arantes 
(2013), não melhoraram as condições urbanas e, desse modo, a forma urbana das 
metrópoles está longe de um resultado de algo integrado, coerente e igualitário. O avanço 
da cidade-mercadoria colaborou para a deterioração da qualidade de vida. 

A legislação urbanística vigente, na figura do Estatuto da Cidade, possui os instrumentos 
urbanísticos considerados os mais avançados do mundo, porém quase a totalidade desses 
instrumentos legais não são aplicados no sentido de orientar o planejamento das cidades a 
favor da qualidade de vida da população. Segundo Arantes (2013, p. 2), "a face social da 
Reforma Urbana democrático-popular foi sendo recalcada a favor de soluções de mercado, 
de parcerias público-privadas e da gestão focalizada da pobreza". 

No ideário da Reforma Urbana, que orientou a elaboração do Estatuto da Cidade, a 
participação popular era definida como estratégia de inclusão e buscava a consolidação de 
uma identidade baseada na cidadania ativa. Segundo Rolnik (2012) apud Santos (2011, p. 
257), a participação era considerada a condição para que "fosse alterado o padrão 
clientelista e excludente das políticas sociais e promovido um novo padrão de intervenção 
                                                 
11 Segundo Baltazar (2007), a construção de um sistema para o usuário depende de reconhecê-lo como ativo e 
como parte física e indeterminada do sistema. A ideia do controle dos projetistas sobre a estrutura e a 
organização dos sistemas, restringindo o comportamento dos usuários, aponta para a necessidade de desenhar 
instrumentos e interfaces abertas e sem organização fixa. A maioria dos profissionais ainda representa padrões 
previsíveis de comportamento, ou seja, concebendo "sistemas fechados nos quais a inteferência imprevisível 
dos usuários não é bem vinda" (BALTAZAR, 2007, p. 5). Estrutura e organização fechadas não caminham para 
abrir mão do controle na direção da autonomia. 
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nas cidades". Porém, esse processo não obteve êxito na busca pelo rompimento com os 
sistemas tradicionais de tomada de decisão sobre a política urbana. 

Assim, segundo Rolnik (2012, p. 94), o discurso participacionista da agenda da reforma 
neoliberal do Estado no Brasil, "esvaziou de sentido a proposta de cidadania ampliada para 
alinhá-la com a ideia de Estado mínimo", fazendo com que "a simples existência de 
processos participativos sem conexão explícita e claramente configurada no interior dos 
processos decisórios atendesse perfeitamente a um modelo que fortalece o centro e não 
empodera as bases nos processos decisórios". 

Contudo, partindo da conclusão de que a participação institucional discutida neste artigo, 
não garante o ganho de autonomia da população para a tomada de decisão na escala do 
urbano, é possível que os instrumentos do Estatuto da Cidade, que representam um ganho 
da luta pela reforma urbana, possam ser utilizados como resistência no campo jurídico para 
pressionar certas situações se forem amplamente conhecidos por todos, ressaltando 
novamente a questão de que a informação é crucial para que haja o engajamento das 
pessoas. 

Esse engajamento poderia ser estimulado por uma ferramenta de interface que pretenda 
discutir e empoderar as pessoas a terem uma postura estadocrítica12, contribuindo para o 
ganho de autonomia da população nas políticas urbanas. Segundo Arantes (2013, p. 13) o 
cidadão comum pode ser estimulado a pensar a cidade, compreender sua história e sentido 
de mudança, a partir da experiência vivida e "apoiado por canais de informação 
independentes, grupos de debates e novas pesquisas acadêmicas sérias".  

A participação, posta como está, dentro de um aparato estatal de poder heterônomo e em 
função de um grupo especial que é convidado a participar de um canal privilegiado, tende a 
desmobilizar a comunidade como um todo e, por isso, a ação direta, representada pelos 
movimentos sociais, deve ser acompanhada de uma teoria que a oriente e problematize, 
indicando pontos fortes e frágeis, a fim de torná-la uma dimensão mais operacional para fins 
de ação (SOUZA, 2006). 

Por fim, Souza (2006) defende que, ao invés de continuar priorizando as discussões de 
questões relacionadas aos instrumentos técnicos e à participação institucionalizada, na qual 
poucos decidem como muitos vão viver e, assim, gerar expectativas exageradas em relação 
às possibilidades e potencialidades do quadro jurídico formal e institucional, mais atenção 
deve ser dedicada "a temas como os novos desafios para a participação popular, a 
microfísica do poder e a inserção cultural de planejamento de intervenções lideradas pelo 
Estado" (SOUZA, 2006, p. 337). 

 

                                                 
12 Termo discutido por Marcelo Lopes de Souza (2012) que se configura como a necessidade de dialetizar a 
relação entre ganhos modestos e grandes avanços e articular melhor estrutura e conjuntura, estratégia e tática 
e curto prazo e longo prazo. 
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