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APRESENTAÇÃO

Esse material apresenta a metodologia desenvolvida pelo 
Instituto Sou da Paz para promover a revitalização e a ocupa-
ção democrática e pacífica de espaços públicos. Desde 1999, o 
Instituto vem implementando na cidade de São Paulo projetos 
de intervenção voltados à prevenção da violência, que buscam 
fortalecer a mobilização e a articulação comunitária e estimu-
lar formas de sociabilidade pautadas pelo diálogo, a atuação 
coletiva e o respeito às diferenças. Em 2003, o Sou da Paz se 
lançou em um novo desafio: implementar um projeto em um 
espaço público convidando a comunidade, sobretudo os jovens, 
a se envolverem na revitalização daquele local. O projeto, en-
tão denominado Pólos da Paz, aconteceu  até o ano de 2006 em 
duas praças na zona sul da cidade: no parque Regina (distrito do 
Campo Limpo) e no Alto do Riviera (distrito do Jardim Ângela). 
Além de promover a reforma física de locais antes abandonados, 
o projeto estimulou uma cultura de participação e cuidado em 
torno dos espaços. Em 2007, foi lançado o Praças da Paz SulAmé-
rica, parceria com a SulAmérica Seguros, em três praças de três 
distritos de São Paulo: Brasilândia, Lajeado e Jardim Ângela, e 
que terminou no ano de 2010. 

Os oitos anos de atuação do Sou da Paz com essa iniciativa pos-
sibilitaram muitas reflexões e aprendizados, que foram siste-
matizados para dar origem ao presente material. Ele registra 
como se deu a implementação dos projetos, desde a escolha das 
praças até a mobilização dos moradores, a condução de reuniões 
com a comunidade, a construção coletiva do projeto arquitetô-
nico, até as estratégias para promover a ocupação democrática 
das praças e contribuir para a autonomia dos moradores na ges-
tão dos espaços. Aqui estão reunidos os princípios que norteiam 
a metodologia, as ações necessárias para iniciar a implementa-
ção do projeto e as estratégias de execução. Também incluímos 
referências conceituais que possibilitam uma compreensão mais 
ampla dos valores e princípios por trás da nossa prática.  Ao final 
desse material, os anexos apresentam ferramentas e instrumen-
tos utilizados pela equipe, além de dicas e recomendações. 

Com esse material, esperamos não só compartilhar nosso conhe-
cimento e relatar como temos implementado essa metodologia, 
como também inspirar iniciativas semelhantes que dêem um 
novo sentido à ocupação e à convivência nos espaços públicos.
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A violência é um dos maiores problemas das metrópoles brasilei-
ras e tem impactos significativos nos hábitos e comportamentos 
de seus habitantes. Ainda que todos os moradores de uma grande 
cidade compartilhem da mesma sensação de insegurança, nem 
todos estão vulneráveis aos mesmos crimes, já que a violência 
não se distribui de maneira uniforme. Na cidade de São Paulo, 
por exemplo, os crimes contra o patrimônio se concentram nos 
bairros mais centrais e vitimam os grupos mais abastados, en-
quanto que os homicídios são mais frequentes nas regiões peri-
féricas atingindo, sobretudo, os jovens.  

Para dar conta desse problema, é preciso combinar ações qua-
lificadas de prevenção, controle e repressão de atitudes vio-
lentas, sempre pautadas pelo respeito aos direitos humanos. As 
estratégias de prevenção devem ter como base um diagnóstico 
cuidadoso dos fatores associados à violência – onde se concen-
tram as ocorrências, quem são as maiores vítimas, qual o perfil 
dos envolvidos, quais os aspectos ambientais, situacionais e cul-
turais relacionados àquele contexto. 

Nesse sentido, um ponto a ser considerado e que tem forte influ-
ência sobre os índices de violência se refere justamente ao seu 
aspecto cultural e simbólico, ou seja, a forma como as relações 
interpessoais e as práticas coletivas se estabelecem. O modo 
como as pessoas e grupos resolvem seus conflitos é um indicador 
importante. Não é raro ouvirmos relatos de casos em que pesso-
as foram gravemente feridas ou assassinadas por motivos banais 
como brigas de vizinhos e desentendimentos no trânsito. 

Uma sociedade que, em suas práticas, veladas ou não, legitima 
o uso da violência como uma maneira de solucionar conflitos 
(independente de sua gravidade), promove uma cultura onde 
predominam valores como a “justiça com as próprias mãos” e 
o “olho por olho, dente por dente” contribuindo, desta forma, 
para o aumento do número de assassinatos.

Um diagnóstico dos locais onde se concentram os homicídios 
aponta para outras características em comum: são regiões dis-
tantes do centro, excluídas social e economicamente, com difícil 
acesso a serviços públicos de saúde, educação, cultura e lazer, 
entre outros, e muitas vezes marcadas por uma ocupação recen-
te e pouco planejada, com condições precárias de habitação.

O PROJETO PRAÇAS DA PAZ SULAMÉRICA 
E SUA INTERFACE COM PREVENÇÃO
DA VIOLÊNCIA1

Estudos realizados 
pela Polícia Civil 
de São Paulo em 
2010 apontam 
que cerca de 60% 
dos homicídios 
cometidos na cidade 
aconteceram por 
motivos banais, 
por pessoas que 
se conheciam e 
não tinham ligação 
com atividades 
criminosas.
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Outra característica presente nas regiões periféricas (e em toda 
a sociedade brasileira) é a descrença nas ações coletivas como 
uma forma de assegurar direitos e questionar relações de de-
sigualdade. O que prevalece é a busca por soluções individuais 
para problemas que afetam toda a comunidade, e isso se reflete 
na baixa frequencia nos fóruns de discussão e participação em 
nossa sociedade. Esse cenário se agrava em contextos de vio-
lência e insegurança e as pessoas passam a valorizar o espaço 
privado como lugar de proteção. Cada vez mais é possível ob-
servar nas cidades a construção de muros, grades e sistemas de 
segurança, ao mesmo tempo em que o espaço público passa a 
ser considerado sinônimo de medo e insegurança. O resultado 
é o abandono das praças e outros lugares abertos na cidade. O 
esvaziamento dos espaços reduz as possibilidades de convivên-
cia com o diferente, gerando um enfraquecimento das relações 
comunitárias e do tecido social.

1.1. O projeto Praças da Paz SulAmérica
O projeto Praças da Paz SulAmérica pretende interferir no fe-
nômeno da violência na medida em que se propõe a promover 
uma experiência de valorização do espaço público e de fortale-
cimento dos laços comunitários para promover reflexões e ações 
referentes às questões coletivas, como um contraponto aos fe-
nômenos descritos acima. O espaço público, considerado como 
lugar da diversidade, ao mesmo tempo em que se constitui como 
cenário de conflitos, proporciona o exercício da tolerância, do 
diálogo e do respeito à diferença, valores essenciais a uma con-
vivência pacífica.

Um dos diferenciais da metodologia é estabelecer relação entre 
articulação comunitária e construção de espaços seguros, ques-
tionando e transformando práticas e culturas já estabelecidas 
através do processo de reforma e reocupação da praça junto 
com a comunidade local. Nesse caminho, os moradores têm a 
oportunidade de conhecer e experimentar outras referências de 
mobilização, participação, conquista de direitos e uso de um 
espaço coletivo.

A principal estratégia do projeto é envolver os moradores em 
todo o processo de revitalização da praça: do planejamento da 
reforma à organização e realização de atividades de esporte, 
cultura e lazer, além de ações para manter e cuidar das pra-
ças, estimulando a formação de parcerias entre a comunidade, 
as organizações locais e o poder público e, com isso, buscando 
consolidar espaços públicos seguros marcados pela convivência 
democrática e a participação comunitária. A ideia é transformar 
as relações dos moradores com esse espaço, promover uma nova 
forma de ocupá-lo e fortalecer as ações da comunidade no bair-
ro e na cidade.

“O movimento de 
construir muros é 
compreensível. O 
problema é que 
as consequências 
da fragmentação, 
da privatização 
e dos muros são 
severas. Uma vez 
que os muros são 
construídos eles 
alteram a vida 
pública. As mudanças 
que estamos vendo 
no espaço urbano são 
fundamentalmente 
não-democráticas. 
O que está sendo 
reproduzido no 
espaço urbano 
é segregação e 
intolerância.”

Cidade de Muros: 
crime, segregação 
e cidadania em São 
Paulo. Teresa Pires 
do Rio Caldeira 
(2000). 
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“O conflito é constitutivo da convivência 
democrática. Na democracia não existem 
os inimigos, mas os opositores: pessoas 
que pensam diferente, querem buscar os 
objetivos de outra forma, tem interesses 
distintos dos meus, que muitas vezes 
conflitam com eles, mas com as quais 
posso discutir e consensuar metas comuns, 
colocadas acima das divergências. Para 
a democracia, a paz não é a ausência 
de conflito. A paz é o resultado de uma 
sociedade que é capaz de criar e aceitar 
regras para dirimir conflitos sem eliminar 
o outro nem física, nem social, nem 
psicologicamente”.

Mobilização Social: um modo de construir a 
democracia e a participação. Unicef (1996).

“O Sou da Paz sempre buscou maneiras de 
envolver os moradores de uma comunidade 
afetada pela violência, para que eles se 
organizassem para superar determinado 
problema de uma maneira que não fosse 
violenta e sim, formadora, cidadã, para 
que pudessem aprender sobre os direitos e 
exercer isso na prática. E para que pudessem 
ver um resultado dessa experiência, porque 
quanto mais pessoas percebem o resultado, 
mais forte a experiência vai ficar”.

Gestor do projeto

1.2. Por que praça pública?
Acreditamos que as praças são locais pri-
vilegiados para o desenvolvimento de pro-
jetos voltados à prevenção da violência e 
à articulação comunitária. A praça, pelo 
seu caráter público, tem potencial de es-
timular a convivência, proporcionando o 
encontro dos diferentes atores sociais.  

O projeto aposta nos espaços públicos 
como importantes ambientes de aprendi-
zado e exercício de habilidades sociais – o 
que se contrapõe ao discurso que associa 
a rua e a praça, a lugares de medo e risco 
e que, portanto precisam ser evitados. É 
verdade que existem muitas praças que 
se transformaram em um lugar inseguro, 
eventualmente, ocupado pelo tráfico de 
drogas ou, simplesmente, abandonado por 
todos. Mas estes locais também podem 
se tornar seguros e ter outro significado 
para a comunidade. Para isso, é preciso 
promover a apropriação e o envolvimento 
das pessoas com a praça. Esta é uma das 
linhas de ação fundamentais do projeto. 

Promover experiências de participação ci-
dadã em áreas públicas é fortalecer uma 
forma articulada e democrática de se re-
lacionar. Ao valorizarmos os atores locais, 
convidando-os a construir um projeto 
de revitalização e ocupação da praça, e 
criando oportunidades para que possam 
explicitar os conflitos e negociá-los por 
meio do diálogo, contribuiríamos para for-
talecer seu sentimento de pertencimento 
e identidade com a praça. 

1.3. A aposta no envolvimento da juventude
O projeto busca envolver os jovens desde o início, escutando suas demandas e interes-
ses, incentivando sua participação e engajamento no processo de reforma da praça, 
estimulando-os a construírem, com os demais moradores, um plano de ocupação com-
partilhada do espaço. 

Dessa maneira, promove o envolvimento e a participação da juventude na revitalização 
e gestão da praça, fortalece o convívio e o desenvolvimento de habilidades importan-
tes para a vida social como a negociação, o diálogo, o trabalho em parceria e a gestão 
compartilhada de recursos. Nesse caminho, é possível fortalecer na comunidade jovens 



PRAÇAS DA PAZ SULAMÉRICA - Sistematização da metodologia

7

dispostos a realizar intervenções coletivas, dando visibilidade para projetos ancorados 
na integração comunitária e articulação social. 

O projeto caminha ainda no sentido de oferecer ao jovem e aos grupos juvenis opor-
tunidades de desenvolver e colocar em prática suas habilidades e talentos de maneira 
responsável, considerando o seu bem estar vinculado ao cuidado com a comunidade.

1.4. Como o projeto é executado?
Todo esse processo acontece num período de quatro anos, composto por quatro gran-
des fases: 

Implementação do projeto e reforma - contempla a ambientação da equipe na 1. 
comunidade, a realização de eventos de apresentação do projeto, a construção do 
projeto arquitetônico, a reforma e a inauguração das praças.

Ocupação do espaço - realização de atividades de esporte e cultura para promover, 2. 
com os moradores, a apropriação da praça, pactuando sua utilização de forma de-
mocrática e pacífica.

Fortalecimento dos grupos e sustentabilidade - ações que contribuam para o forta-3. 
lecimento dos grupos e entidades envolvidos com a ocupação da praça, incluindo o 
desenvolvimento de habilidades para planejar ações, buscar parcerias e recursos, 
gerir e executar projetos.

Assessoria pontual à comunidade e avaliação de resultados – apoio eventual aos 4. 
moradores, grupos e associações comunitárias, quando solicitado, e realização de 
um processo de avaliação de resultados do projeto.

O quadro a seguir ilustra como essas etapas se distribuem no tempo. Essa distribuição 
é uma síntese do que foi realizado pelo Instituto Sou da Paz, mas pode ser redefinida e 
ajustada de acordo com as características e possibilidades de cada instituição execu-
tora. No capítulo 3, apresentamos as estratégias de execução do projeto e como elas 
se distribuem no tempo.

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 TEMPO 
TOTAL

Fase 
1 

18 
meses

Fase 
2 

15 
meses

Fase 
3

9 
meses

Fase 
4 

6 
meses

FASE 1: Implementação do projeto e reforma
FASE 2: Ocupação/apropriação do espaço       
FASE 3: Fortalecimento dos grupos e sustentabilidade     
FASE 4: Assessoria pontual à comunidade e avaliação de Resultados
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Para entender melhor a metodologia do projeto Praças da Paz SulAmérica, é preciso 
conhecer os princípios que fundamentam a concepção e a execução do projeto:

A consideração da realidade local1. 
A participação da comunidade2. 
A promoção da ocupação democrática3. 
A não aceitação da violência para construir espaços seguros4. 
A comunidade como sujeito de direitos5. 

Esses princípios são o “coração” da metodologia e é a partir deles que são pensadas as 
etapas de execução do projeto, que tipo de profissionais devem estar envolvidos e qual 
o seu papel, como se estabelecem as relações com a comunidade e o poder público 
local e o que queremos propor para as praças. A seguir, apresentamos cada um desses 
princípios, para que se compreenda seu sentido e como eles dialogam com o trabalho 
na prática.  

2.1. Considerar a realidade local ao implementar o projeto

PRINCÍPIOS NORTEADORES 
DA METODOLOGIA2

Mesmo que apresentem semelhanças, cada bairro e cada praça 
possuem história, cultura, hábitos, regras e relações sociais sin-
gulares. Isso precisa ser levado em consideração sempre. Portan-
to, é essencial conhecer as pessoas, seus interesses e desejos, 
para propor um trabalho que faça sentido para a comunidade.   

Para isso, é preciso fazer um “mergulho” na realidade de cada 
lugar, conhecendo as associações de bairro, as lideranças mais 
atuantes na região e também aquelas pessoas ou grupos (cultu-
rais, esportivos e outros) que não têm uma atuação formalmen-
te constituída mas que desejam participar. Isso acontece com 
muita intensidade no início do projeto e exige que se tenha uma 
escuta atenta, ou seja, que se consiga entender e identificar as 
necessidades e desejos de todos. 

Por isso é essencial investir em uma equipe - oferecendo-lhes for-
mação, inclusive, - que valorize essa interação com a comunida-
de, e garantir tempo para que circule, sinta o clima do entorno, 
construa vínculos com as pessoas, entenda a dinâmica da comuni-
dade e sua relação com o espaço da praça  -  Quem usa? Quando? 
Outras pessoas gostariam de usá-la? Por que não usam? - e assim 
por diante. Isso será detalhado adiante, no capítulo 3, item 2.

“Este não é um 
projeto que a 
gente faz sozinho, 
a gente se propõe 
a fazer com as 
pessoas, então temos 
que conhecer a 
comunidade e saber 
quem são as pessoas 
que estão dispostas a 
fazer conosco”. 

Assistente do projeto
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2.2. A participação da comunidade é fundamental na
 revitalização do espaço

Neste projeto, a revitalização das praças é 
tanto um fim que se deseja atingir quanto 
um meio, uma forma de agregar pessoas e 
estimular que se envolvam com questões 
relativas à sua comunidade. A participa-
ção, portanto, é um ponto-chave, rele-
vante para seu sucesso na medida em que 
influencia tanto o produto final quanto 
seu processo. 

Na administração pública, ainda é pouco 
comum que as pessoas beneficiadas por 
um equipamento sejam ouvidas quanto 
a suas demandas e interesses. É preciso 
garantir a participação de todos na deci-
são do que será construído para evitar a 
implementação de equipamentos que não 
façam sentido naquele local – vale a pena 
colocar uma quadra de basquete em um 
bairro onde há uma forte tradição fute-
bolística? Ou uma pista de skate em uma 
comunidade onde a maioria da população 
tem mais de 60 anos? 

Assim, o estímulo à participação dos mo-
radores no desenho do projeto arquite-
tônico da praça e na definição de seus 
equipamentos é muito importante para 
que os recursos sejam gastos de maneira 
adequada e para que a população se sinta 
contemplada, o que contribui, inclusive, 
para maior apropriação e cuidado com o 
espaço. A participação pode mudar a rela-
ção dos moradores com a praça: se antes 
ela era vista por muitos como um lugar de 
ninguém, passa a ser vista por cada um 
como o seu lugar e, portanto, as pessoas 
zelam por ele.

Compreendemos participação como o 
compromisso individual e coletivo, de 
pessoas e de um grupo, em torno de 
um objetivo comum. 

“Um processo de mobilização não pode 
ter donos. A melhor forma de evitar 
que ele seja apropriado ou visto como 
de um grupo restrito, que manda e 
define seus rumos solitariamente, é as-
segurar as condições para que ele seja 
realmente de todos que dele quiserem 
participar”.

Mobilização Social: um modo 
de construir a democracia e a 
participação. Unicef (1996).

“Cada cidadão/cidadã pode participar 
de uma ação coletiva de acordo com 
seus desejos, habilidades e competên-
cias. Na verdade, a riqueza da partici-
pação está justamente em contar com 
pessoas com características e papéis 
diferentes em torno de um objetivo 
comum. O desafio está em poder fazer 
da participação uma oportunidade de 
crescimento e desenvolvimento para as 
pessoas e para as comunidades”. 

Empreendedores Sociais: Caderno do 
Agente Social. CENPEC (2001).

Para que a participação da comunidade aconteça de forma democrática, a equipe do 
projeto deve ter especial preocupação em garantir espaço para a opinião dos mais 
diferentes grupos e pessoas. O projeto não se acomoda com a participação das lide-
ranças comunitárias já consolidadas. Se ouvirmos apenas as pessoas ou instituições 
que têm mais voz, corremos o risco de cristalizar o que já existe e reforçar possíveis 
desigualdades daquele lugar. 

Cada um tem condições de participar, à sua maneira, independente de sua experiência 
em espaços coletivos, do seu jeito de se expressar ou do seu grau de comprometimento 
com aquele espaço – e é isso que garante a riqueza do processo participativo. 
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Vale relatar um caso que aconteceu na praça 
do Lajeado. Quando começamos a conversar 
sobre o espaço, a maioria dos homens 
trouxe o desejo de melhorar o campo de 
futebol. Algumas donas de casa, no entanto, 
manifestaram seu descontentamento com 
essa proposta, uma vez que a poeira do campo 
sujava as roupas estendidas no varal e a bola 
costumava bater nas janelas das casas. Depois 
de muita conversa, o assunto foi tratado 
em reunião com todas as partes envolvidas 
e um consenso pôde ser construído. A terra 
do campo foi substituída por areia que, 
por ser mais pesada, não levantava tanta 
poeira; além disso, os moradores resolveram 
instalar uma tela de alambrado no campo que 
impedia a saída da bola e por consequência 
que ela quebrasse eventualmente alguma 
vidraça. Sem estimular o diálogo, chamar 
todos a negociar, não haveria a possibilidade 
de construir uma solução que contemplasse 
os diferentes interesses.

Outra ideia central no projeto é a de que 
a participação é algo que se aprende na 
prática, participando, e por isso, precisa ser 
estimulada. Para promover a participação dos 
moradores em todas as fases do projeto, está 
prevista a criação de espaços de discussão, 
inicialmente com a moderação dos educadores 
como se verá adiante. 

“Pessoas que não saem na praça, 
não saem na rua, não falam com 
o vizinho e aí você tem que criar 
esse espaço de encontro e conversa. 
E você cria a partir do conflito 
que existe, porque em todas as 
relações têm conflitos. A presença 
do educador na praça abre espaço 
para algumas pessoas chegarem nele 
e falarem sobre isso. Quando se fala 
que vai ter um reforma no campo e 
uma moradora se incomoda, outra 
também expressa seu desconforto, 
você tem que criar um ambiente 
onde essa pessoa seja ouvida. 
Simplesmente entregar um papel e 
falar que amanhã tem assembleia 
não vai deixá-la à vontade para falar. 
Então, a atitude do educador, de 
escutar todo mundo, de falar com 
todo mundo faz com que essa pessoa 
sinta-se à vontade para ir e falar.” 

Assistente do projeto 

2.3. A promoção da ocupação democrática
O objetivo de um espaço público como uma praça é ser ocupado 
de maneira que todas as pessoas se sintam seguras ao frequentá-
lo, que seja, um ponto de encontro da população. Mas o que pa-
rece óbvio nem sempre é fácil de ser conquistado, principalmen-
te no caso de espaços com histórico de abandono ou ocupação 
autoritária, onde as regras de uso são definidas pela força. Nes-
sas situações, é fundamental trabalharmos para que os lugares 
não continuem abandonados, pouco utilizados ou, até mesmo, 
para que não sejam depredados depois da reforma.

O envolvimento da comunidade precisa ser solicitado, estimula-
do, fortalecido e apoiado através da proposição de eventos que 
promovam a ocupação do espaço, o reconhecimento de talen-
tos, a convivência e organização dos moradores. Esse envolvi-
mento é gradual entre moradores sem hábitos de participação, 

O projeto não 
acaba com a 
inauguração da 
praça: também 
é essencial 
pensar em 
como ela será 
ocupada. 
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mas é sempre possível, desde que se leve em consideração seus interesses e saberes. 
Essa postura e ação fomentam a organização comunitária e contribuem para que os 
moradores sejam capazes de se articular e realizar ações de ocupação e de acionar 
autonomamente os mecanismos e órgãos necessários para o cuidado com o espaço. 

Para estimular que os diferentes atores sociais possam compartilhar o espaço público 
de maneira pacífica e dialogada, o projeto prevê ações em dois momentos: 

Antes da reforma: realização de eventos, inicialmente liderada pelo educador, que 
convida a comunidade a fazer junto, contribui com a adesão dos moradores à proposta 
do projeto e inicia um processo de revitalização do espaço antes mesmo da construção 
do projeto arquitetônico. 

Após a reforma: organização de uma agenda de intensa ocupação, provocando os di-
versos públicos interessados a utilizarem o espaço e se envolverem na organização de 
atividades coletivas, sejam elas tradicionais (aproveitando a cultura da região) ou ino-
vadoras (abrindo espaço para novidades e, assim, atraindo novos públicos). Ter um pla-
no de ocupação dos espaços depois da reforma é uma maneira de atrair mais pessoas 
com a revitalização da praça. Afinal, haverá mais vontade de se envolver, quanto mais 
concreta for a mudança, e é justamente depois da reforma que isso pode acontecer.

2.4. Não aceitação da violência para construir
espaços seguros

Este princípio pode soar redundante, porém diz respeito a valores fundamentais para 
o desenvolvimento de nossas ações: a desvalorização da violência nas relações inter-
pessoais e institucionais; o fortalecimento de formas de convivência que respeitem 
a diversidade e que estimulem a ocupação democrática dos espaços públicos. Nesse 
sentido, é importante:

Questionar comportamentos violentos legitimados e naturalizados que podem • 
aparecer na forma como a praça é usada - como se impor pela força, andar 
armado, estimular a violência nos pequenos atos;

Questionar a ideia de que um lugar pacífico, seguro, é um lugar sem conflitos, • 
sem ameaças, sem a presença do diferente – pelo contrário, seguro é onde os 
diferentes podem conviver, coexistir, onde os conflitos aparecem e são resol-
vidos (mas não pela violência);

Fortalecer a presença do Estado e lutar por espaços públicos seguros. • 

Para entender esse princípio, vale retomar o que o projeto entende como fatores rela-
cionados à violência e insegurança. Existe, em nossa sociedade, uma cultura da violên-
cia. A intolerância ao diferente, o medo da rua, a ideia de que conflitos são ruins e que 
devem ser resolvidos pela força, de forma unilateral e autoritária são valores que se 
refletem em atitudes individuais e relações interpessoais que podem levar a situações 
de violência, chegando ao extremo de produzir uma ação letal.

Questionar estes valores não é simples e, por ser a violência uma questão comple-
xa, sabemos que um único projeto não dará conta de tudo, porém, acreditamos que 
diversas ações previstas no projeto contribuem para a construção de relações mais 
tolerantes e pacíficas.
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Isso não significa que o repertório da violência deixará de ser uti-
lizado, porém, acreditamos que ao fortalecer referenciais que 
problematizam a cultura e os valores pautados pela violência, 
desvirtuando práticas, também fortalecemos uma cultura anco-
rada no diálogo, na tolerância e no respeito à diversidade. 

O projeto aposta na cultura de paz como um contraponto à cul-
tura de violência. A cultura de paz é um modo de pensar e agir 
que rejeita a violência e valoriza a diversidade, o diálogo, a 
negociação e a mediação como estratégias para a resolução dos 
problemas. Parte do princípio de que a paz precisa ser ensina-
da, aprendida e estimulada. Construir a paz ativamente significa 
adotar novas formas de se relacionar, a partir da valorização de 
determinados princípios, comportamentos e atitudes. São pon-
tos importantes nesse processo:

Reconhecer a importância do coletivo, superando inte-• 
resses estritamente individuais, 

Considerar que nossas ações afetam o outro e, portan-• 
to, suas consequências precisam ser pensadas, 

Olhar a diversidade como algo positivo e necessário • 
para a construção do tecido social e enriquecimento 
das experiências, 

Estabelecer relações baseadas na empatia e em uma • 
real capacidade de se interessar pelo outro, valorizar o 
diálogo e a cooperação. 

“Precisamos garantir 
que na praça seja 
diferente. Que seja 
possível passear 
à noite, que a 
mãe perceba que 
o filho dela pode 
brincar ali. E aí, 
talvez, começar a 
questionar porque o 
filho dela não pode 
brincar na rua de 
cima. Tudo isso, sem 
recorrer a muro, a 
câmera, o alarme...
aquele espaço vai 
ser seguro porque a 
comunidade decidiu 
que vai ser seguro e 
porque as relações 
naquele lugar se 
pautam por uma 
maneira diferente 
de conviver.”

Gestor do projeto

Entendemos que o esporte, a arte e a cultura podem ser excelentes instrumentos para 
trabalhar a cultura de paz, se as ações forem planejadas e executadas com essa inten-
ção. Atividades esportivas, artísticas e culturais possibilitam a expressão individual e 
coletiva, a vivência, na prática, de valores como o respeito à diversidade, a coopera-
ção e o trabalho conjunto por um objetivo comum. 

“É necessário que se diga que a paz não é a não guerra, a ausência de conflitos, 
pensamentos únicos e imaginários homogêneos, o silêncio dos oprimidos diante dos 
vencedores; não é a submissão, mesmo aquela consentida e pactuada ou a passividade 
diante da mudança. A paz é ativa, se dá com ação, para a ação, pela ação e na ação. 
Mas ela é construída de não-violência e embebida de justiça, diversidade cultural da 
democracia. A cultura de paz pode se manifestar de forma simbólica e silenciosa, individual 
ou coletiva, nos templos da cultura ou nas ruas, com manifestações artísticas ou políticas, 
reverente ou irreverente, através da obediência ou da desobediência. A paz não se nega a 
opor-se ao mando ou ao poder, não é desmobilizadora das conquistas sociais e dos direitos, 
ou escamoteadora do lugar e da condição dos sujeitos de direitos. Ao contrário, ela 
explicita o conflito e mostra seus atores e soluções”.

Pontão de Convivência e Cultura de Paz. Instituto Pólis (2010).
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Um exemplo de como a cultura de paz pode ser trabalhada no esporte aconteceu na praça 
do Lajeado, onde há uma forte tradição de jogos de futebol, baseada na competição e 
na valorização do rendimento no esporte. Quando a equipe do projeto começou a atuar 
ali, percebeu que da forma como o futebol acontecia na praça, acabava excluindo alguns 
grupos e pessoas, alimentando preconceitos e estereótipos. Assim, foram propostos treinos 
com um viés mais inclusivo, onde participavam todos os interessados, independente de seu 
rendimento individual, valorizando mais a cooperação do que a competição, mais o “fazer 
junto” do que o individualismo. 

2.5. Comunidade como sujeito de direitos
Ainda que tenhamos inúmeros marcos legais que determinam 
que todos os cidadãos são iguais perante a lei, e vários docu-
mentos que enumeram estes direitos, sua efetivação está longe 
de ser a ideal. 

No Brasil, quem pode, paga para ter acesso a inúmeros direitos; 
quem não pode pagar, vê-se, por vezes, pedindo aos políticos 
e gestores públicos favores que são, na verdade, direitos não 
garantidos. Fazer valer estes direitos na prática é responsabili-
dade do Estado, e cabe a toda a população cobrar por serviços 
e políticas de qualidade. O projeto, através de suas diferentes 
ações, compartilha do princípio de que todos somos cidadãos e, 
portanto, sujeitos de direitos. Nas comunidades onde atuamos, 
devemos estimular a participação popular, promovendo o forta-
lecimento das diversas expressões de organização comunitária, 
ou ações individuais, que dialoguem com este importante prin-
cípio do trabalho.

Por isso mesmo, os moradores são chamados a participar do pro-
jeto desde o início, expressando sua opinião, debatendo, cons-
truindo coletivamente, e também compartilhando com o poder 
público as responsabilidades sobre aquele espaço. Trata-se de 
uma concepção e de um jeito de trabalhar junto com os mora-
dores que visa fortalecer a autonomia da comunidade e se dife-
rencia de muitas práticas que apenas perpetuam a situação de 
exclusão e dependência dos cidadãos. 

A revitalização da 
praça não é um 
favor; é um direito 
da comunidade. 

Autonomia não 
significa não 
depender dos 
outros, mas sim 
saber como realizar 
algumas ações, 
como se articular, 
captar recursos, 
mobilizar pessoas e 
como cobrar para 
que outros também 
façam sua parte. 

“Essa visão é um dos fatores-chave da sustentabilidade do projeto. Porque se fosse um 
presente, duraria só enquanto eu quero dar. Se é um direito, é para sempre, até que tirem 
esse direito. E o provável é que quanto mais ele estiver sendo exercido, mais difícil será de 
se tirar. E o fato das pessoas vivenciarem um projeto onde a sua praça tem segurança, é bem 
cuidada, onde acontecem diversas atividades de esporte, cultura e lazer, ajuda as pessoas a 
pensarem que também têm direito a uma creche, uma biblioteca, uma escola melhor.”

Gestor do projeto
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Além de procurar contribuir para que a comunidade se perceba como sujeito de direi-
tos, a proposta do projeto trabalha diretamente para efetivação de um direito especí-
fico: o direito às cidades e a espaços seguros de lazer e convivência. 

Sabemos que o estabelecimento de uma relação forte e eficiente entre o poder público 
e as comunidades é um grande desafio, especialmente nas periferias onde a oferta de 
serviços costuma ser precária, no entanto, ela é essencial para a vivência da cidada-
nia e a conquista de direitos. No dia-a-dia, as tentativas de iniciar e/ou fortalecer 
essa relação poderão trazer bons resultados e também insucessos e frustrações. Estas 
dificuldades, somadas à histórica ausência de órgãos governamentais nestas regiões 
costumam aumentar a descrença de muitos moradores nas instituições. O projeto, 
entretanto, insiste neste trabalho de mobilização pois acreditamos que a busca pela 
eficiência do estado é uma forma legítima de garantir os direitos da comunidade e que 
a pressão popular e o estabelecimento de parcerias entre sociedade civil e governos 
são instrumentos importantes nesta direção.

Consideramos de fundamental importância a ampliação de programas e políticas pú-
blicas que propiciem ações de esporte, lazer e cultura nas áreas livres abertas como 
praças e campos de várzea como formas de ocupá-las legitimamente, garantindo o 
acesso da população a seus direitos e promovendo a convivência pacífica. O Estado, 
quando se faz presente, tem o potencial de promover o empoderamento da população 
local que o verá como um parceiro para a realização das ações nas áreas. Ao estimular 
estas ações, exerce o seu papel fundamental de garantir os direitos previstos na Cons-
tituição Federal. 

Fortalece, assim, o entendimento de que o cidadão é necessariamente um sujeito de 
direitos, se contrapondo à lógica dos privilégios que dá espaço para que pessoas e/
ou instituições ofereçam favores, facilidades ou benefícios criando uma relação de 
benevolência destes com a comunidade, propiciando o clientelismo político e a maior 
participação/aceitação do comércio ilegal de drogas, por exemplo.

14
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IMPLEMENTANDO 
O PROJETO3

A implementação do projeto contempla diversas ações e estratégias que obedecem a 
uma ordem cronológica. Antes de efetivamente começar o trabalho em campo, é preciso 
escolher as praças, realizar a articulação institucional com o poder público e compor a 
equipe. Também é importante definir como será a gestão desses profissionais e buscar 
arquitetos consultores para desenhar o projeto de revitalização da praça.

Quando a equipe começa a trabalhar nas praças, se empenha em conhecer a comuni-
dade, as dinâmicas locais, os grupos que frequentam o espaço, a história e a cultura do 
lugar. Essa é a etapa de ambientação, que é seguida por um trabalho intenso de mobili-
zação dos moradores por meio de assembleias para discutir o projeto arquitetônico da 
nova praça e da realização de alguns eventos (shows, campeonatos esportivos, festas) 
que mostrem para os moradores o potencial daquele espaço.

Durante a reforma da praça, o ideal é que continuem acontecendo reuniões dos mo-
radores e eventos no espaço e que os moradores participem de concretamente desse 
processo de revitalização (em mutirões pontuais, por exemplo).

Após a reforma da praça, o foco da equipe é consolidar um local de gestão do espa-
ço, onde os moradores se reúnam para discutir o uso e a manutenção da praça além 
de outras questões pertinentes. O Sou da Paz atua como mediador desse espaço e 
procura, gradativamente, trazer as pessoas para fazer junto e assumir um papel de 
liderança. 

Para garantir a sustentabilidade do projeto após a saída do Sou da Paz a equipe procura 
adotar estratégias que fortaleçam a autonomia dos moradores: estimula sua aproxi-
mação com o poder público local e o estabelecimento de parcerias com outras organi-
zações da comunidade, incentiva a criação de projetos culturais e esportivos a serem 
executados nas praças (e quando possível, cria oportunidades de financiamento dessas 
ações). Aliás, vale dizer que durante toda a execução do projeto, a comunidade é 
convidada a fazer junto e essa experiência se constitui em um importante aprendizado 
que também empodera os moradores.
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A seguir, apresentamos ações e estratégias adotadas pelo Instituto Sou da Paz em cada 
uma dessas etapas.

3.1. Primeiros passos
Para que o projeto comece, três ações são essenciais: a escolha das praças, a articula-
ção com o poder público local e a composição da equipe.

 > A escolha das praças

Iniciamos o projeto em regiões onde o Sou da Paz já desen-
volvia outras ações para potencializar a articulação existente 
com a comunidade e com o poder público local. Esta é uma 
estratégia institucional, que pode ser adaptada de acordo com 
a natureza e as expectativas da instituição que estiver imple-
mentando o projeto.

Utilizamos, também, outros critérios para selecionar e definir as 
praças, que podem ser adaptados às características da institui-
ção que está implementando a metodologia e à localidade onde 
será realizada:

Praças localizadas preferencialmente em áreas residen-• 
ciais com habitantes que tenham vínculo e interesse 
pelo espaço; 

Vontade dos moradores de ter uma praça revitalizada; • 

Caso o espaço já tenha algum grupo responsável pela • 
gestão, checar se este grupo de gestão está aberto a 
trabalhar em parceria.

Espaço físico com uma metragem adequada que compor-• 
te equipamentos de esporte e cultura voltados a públicos 
diversos (jovens, crianças, idosos, mulheres etc).

Para selecionar as praças, acionamos redes de contatos locais 
como as subprefeituras1 e associações de moradores, fazemos 
visitas às regiões escolhidas, conversamos com seus habitantes, 
procuramos entender como estes espaços estão sendo utilizados 
e quais as expectativas dos moradores em relação à praça. O 
projeto precisa dialogar com os anseios da comunidade.

1 Na cidade de São Paulo, os bairros estão agregados em 96 distritos. Os 
distritos, por sua vez, estão sob a jurisdição de 31 Subprefeituras, unidades 
administrativas locais que concentram serviços básicos de zeladoria (limpeza, 
manutenção), cultura e esportes.

“A gente parava 
no comércio local 
perguntando se 
tinha alguma 
praça na região. 
Ia parando nas 
praças, pedíamos 
um guaraná e 
puxávamos conversa 
com algum morador 
perguntando como 
ela era ocupada, 
há quanto tempo 
ela existia, se  
eram realizadas  
atividades na praça, 
quem organizava,  
se tinha alguma 
associação de bairro 
e onde ela ficava. 
Com isso a gente 
acabava fazendo 
uma pequena 
sondagem com 
relação aos desejos 
de alguns moradores 
e instituições 
locais com relação 
àquele espaço, 
aproveitando 
também para tirar 
fotos panorâmicas 
que ajudariam na 
decisão final.”

Assistente do projeto
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 > Articulação com o poder público

O projeto busca uma aproximação com a subprefeitura respon-
sável pela região onde ele será implementado, apresentando e 
discutindo a proposta para, em seguida, encaminhar um termo 
de parceria solicitando autorização para realizar mudanças na 
praça. É importante formalizar o projeto junto aos órgãos com-
petentes, principalmente, para a realização da obra. 

O poder público é chamado a participar da reforma, dos eventos 
de ocupação e, sobretudo, da manutenção da praça – ilumina-
ção, corte da grama, reparo dos equipamentos e varrição. Este 
aspecto será detalhado mais adiante.

A articulação com 
o poder público 
não acontece 
somente no início 
do projeto, mas 
durante todo o seu 
desenvolvimento. 

  
Coordenador do Projeto  

Educador Praça 1  Educador Praça 2  Educador Praça 3  

Assistente de 
coordenação  

Estagiário Praça 1  Estagiário Praça 2  Estagiário Praça 3  

 > Composição da equipe

Nossa equipe é composta por um coordenador geral, um assistente da coordenação 
e a equipe de campo, que chamamos de educadores ou co-gestores e que podem ser 
auxiliados por estagiários. Temos adotado como modelo o trabalho em dupla forma-
da por um educador e um estagiário por praça. Isto permite trocar impressões sobre 
as situações vividas no dia-a-dia nas praças, ampliando a capacidade de reflexão da 
equipe. Outro ponto importante é que na eventual saída de uma pessoa da equipe, 
o vínculo estabelecido com a comunidade é mantido, evitando uma descontinuidade 
do trabalho na comunidade. Procuramos também, quando possível, formar uma dupla 
com um homem e uma mulher, já que isso pode, em alguns casos, facilitar o vínculo 
com moradores de ambos os sexos.

 Esse é o organograma do projeto Praças da Paz SulAmérica:

 > O papel da equipe de campo

A equipe de campo faz contatos, mobiliza, articula e realiza atividades junto com os 
moradores. Os educadores são a referência do projeto na comunidade, levando os 
valores e princípios da instituição, propondo formas de olhar, pensar e atuar sobre os 
problemas locais.
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“A pessoa precisa ser 
muito comunicativa, 
conversar com 
diferentes públicos, 
não dá para ser uma 
pessoa que deixe 
seus valores pessoais 
interferir em suas 
ações em campo, 
de jeito nenhum. 
Tem que ser uma 
pessoa que consiga 
conversar nos 
diferentes espaços e 
com uma diversidade 
grande de público - 
com o subprefeito, 
a senhorinha da 
igreja, com o 
garoto do graffite 
e com o pessoal da 
bola, por exemplo. 
Não conversar 
apenas porque é 
uma tarefa, mas 
realmente estar 
comprometido em 
ouvir e entender a 
demanda daquela 
pessoa, o que aquela 
pessoa busca, 
tentando, na medida 
do possível, conciliar 
os interesses de 
todos os grupos”. 

Assistente do 
projeto

O projeto aposta na sua presença intensiva na praça, pelo menos 
três vezes por semana (aproximadamente 3 horas em campo por 
dia), nos horários em que os moradores estão mais presentes – 
ou seja, horários noturnos e finais de semana. 

Para dar conta de suas atribuições, o educador deve ter o se-
guinte perfil:

Ser comunicativo: com disposição para conversar com di-
versos públicos, de diferentes faixas etárias e interesses, 
além de apresentar uma escuta acolhedora e qualificada 
para conhecer e ouvir os moradores daquela comunidade. 

Ter capacidade de construir espaços para resolver con-
flitos de forma participativa, pacífica e dialogada: esta 
talvez seja a principal habilidade requerida no trabalho já 
que é nesse espaço que conseguiremos realizar a proposta 
de promover uma ocupação democrática, contemplando 
os diferentes interesses existentes na comunidade e res-
peitando a diversidade e as singularidades de cada local. É 
necessário ter sensibilidade para identificar conflitos, bus-
car ouvir as pessoas e, quando necessário, atuar como um 
mediador. 

Estar disposto a conhecer a realidade local: entender as 
dinâmicas, limitações e potencialidades da comunidade 
pode facilitar articulações e ajudar a construir um espaço 
de debate. 

Ter habilidade e repertório para fazer contrapontos: é 
necessário que o educador questione discursos, valores e 
atitudes autoritárias que “produzam” acomodação e legi-
timem a cultura da violência. 

Evitamos contratar educadores e estagiários que já possuam re-
lações pessoais na comunidade. Afinal, seu trabalho exige ser 
imparcial e equitativo. Além disso, ele precisa ser preservado e 
conseguir se afastar do cenário para enxergar as situações com 
outra perspectiva.

Ser a referência do projeto na comunidade significa que os 
educadores devem se consolidar como alguém que constrói o 
conhecimento de forma coletiva, compartilha valores com uma 
postura ética, respeitosa, comprometida e coerente com os 
princípios do projeto que devem estar traduzidos em suas ati-
tudes cotidianas. 

Os educadores devem estar preparados para encaminhar dife-
rentes assuntos e ter o compromisso de compartilhar os cami-
nhos com os moradores. É importante ter sempre em mente que 
o seu papel não é tomar decisões pelos outros, mas construir 
com a comunidade as saídas possíveis que poderiam contribuir 
com a resolução das demandas trazidas.
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Um ponto que merece atenção é justamente o limite da atuação 
do educador. Estar na praça diversas vezes por semana, criar 
vínculos, participar da vida e das questões da comunidade faz 
com que o profissional se envolva com outras pautas que vão 
além da reforma e da ocupação do espaço - questões de mora-
dia, saneamento básico, entre outras - e que em alguns momen-
tos são mais urgentes para a população. É preciso buscar um 
equilíbrio, um ponto de envolvimento que permita realizar as 
atividades relacionadas à praça e auxiliar na resolução de outros 
problemas, com o cuidado para não se tornar figura indispensá-
vel para a comunidade. 

Esta é uma tarefa difícil, pois aos olhos da comunidade ele pode-
rá, em um determinado momento, ocupar o lugar do “salvador”, 
alguém que recebe todas as queixas e em quem alguns morado-
res depositam a esperança de promover mudanças. Este é um 
papel que o projeto busca superar envolvendo os moradores e 
outros atores locais na discussão dos problemas e soluções locais 
e buscando co-responsabilizá-los.

A GESTÃO DA EQUIPE
O projeto tem um cuidado especial com a formação 
dos educadores e estagiários, da gestão da equipe e do 
acompanhamento do trabalho em campo. A mobilização 
e a articulação local é envolvente, complexa e, às ve-
zes, desgastante portanto, necessita de constante pla-
nejamento e de espaços de acolhimento e escuta onde 
o educador possa discutir as dificuldades encontradas 
na execução de seu trabalho, construindo, junto com a 
equipe, possíveis soluções para os desafios vivenciados 
na ponta.  
O projeto prevê a realização de reuniões semanais entre 
coordenação e equipe de educadores, onde os caminhos 
da atuação são refletidos, avaliados e planejados coletiva-
mente. Este espaço é essencial para que o educador possa 
estar mais preparado para o seu trabalho no dia-a-dia. 
A realização de um planejamento participativo é outro 
princípio importante de gestão, pois permite ao educa-
dor apropriar-se das estratégias e recriá-las a partir dos 
seus conhecimentos e das características da comunidade 
onde atua.
A formação acontece durante todo o projeto em reuniões 
de planejamento, conversas entre os profissionais e com a 
leitura e discussão de temas como participação, mobiliza-
ção, cultura de paz, questões de gênero, juventude den-
tre outros que surgem durante a execução do projeto.

“Um dos pontos 
com que o Sou da 
Paz pode contribuir 
é disponibilizar 
uma rede de 
contatos. Em casos 
de problemas 
da comunidade 
que não estão 
diretamente ligados 
à praça, é claro 
que não vamos ser 
omissos. Podemos 
compartilhar nossas 
redes de contatos, 
mostrar caminhos. 
Tem o exemplo 
do problema de 
moradia no Jardim 
Ângela, o projeto 
conseguiu advogados 
voluntários e 
apresentou aos 
moradores o Fórum 
em Defesa da Vida, 
(importante Fórum 
comunitário da 
região), mas não 
cuidou do caso 
diretamente.”

Gestor do projeto
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3.2. Conhecendo a comunidade
O início da intervenção na comunidade é marcado por uma eta-
pa onde a equipe vai conhecer o lugar, sua história e as pessoas 
que vivem ali. A seguir descrevemos esse processo e sugerimos 
algumas maneiras de fazer isso.

 
 > Ambientação

O primeiro passo do projeto é se aproximar da comunidade. Para 
isso, os educadores frequentam a praça e seu entorno em horários 
diferentes para compreender como o espaço é utilizado nos diver-
sos momentos do dia e conhecer os moradores que ocupam a pra-
ça, os bares, as igrejas etc. Nestes encontros, além de apresentar 
o projeto e convidar a comunidade a se envolver, os educadores 
escutam histórias do bairro, seus problemas e projetos. Aos pou-
cos, constroem uma relação de proximidade e confiança.

Esse momento é mais intenso nas primeiras semanas e não tem 
uma programação pré-estabelecida: o educador deve, simples 
e atentamente, ficar na praça, se apresentar às pessoas, fazer 
perguntas, explicar o projeto e circular pelo entorno. 

Esta é uma oportunidade de conhecer as pessoas em situações 
menos formais do que em uma reunião comunitária, onde pode 
haver papéis estabelecidos e as pessoas nem sempre se sentem 
à vontade para se expor e expressar suas opiniões. 

“O educador não 
conhece as pessoas, 
não conhece o 
dono do bar, não 
conhece a senhora 
que lava o quintal 
durante a semana e 
a ambientação serve 
para ele conhecer os 
lugares e as pessoas. 
É uma hora em que 
o educador fica lá na 
praça sem uma ação 
clara dirigida. Toma 
um refrigerante 
no bar, troca uma 
ideia com um e com 
outro, perguntando 
quem são as pessoas 
que participam 
do campeonato 
da região, quem 
organiza. No 
começo, o educador 
fica ao redor da 
praça e depois 
vai conhecendo 
e frequentando 
outros espaços, 
como o posto de 
saúde e as escolas, 
por exemplo. Este 
é o momento de 
apresentar o projeto 
para a comunidade. 
Ele passa o dia 
contando para 
muitas pessoas a 
mesma coisa. Daí 
um morador fala 
para outro que diz 
para outro e você 
vai conhecendo os 
lugares e envolvendo 
as pessoas. Eu 
acho que esse é o 
principal objetivo 
da ambientação, é 
você conhecer as 
pessoas“.

Assistente do projeto
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 > Mapeamento e resgate histórico 
da comunidade

O mapeamento, que é menos um “censo” e mais uma cartogra-
fia2, é um levantamento do que existe e dos potenciais da comu-
nidade. Consiste em conhecer as instituições do bairro e região, 
como escolas, postos de saúde, associações de bairro, subpre-
feitura, igrejas e redes locais. Este trabalho pode, inclusive, ser 
iniciado antes de se chegar ao bairro, através de pesquisas em 
jornais, revistas e internet.

Nas visitas à região, os educadores apresentam o projeto e iden-
tificam possibilidades de parceria procurando fortalecer a rede 
social e estimulando a utilização da praça como mais um espaço 
de estreitamento da relação da comunidade com as instituições 
da região. Esses contatos podem ser úteis em todas as fases do 
projeto, desde pensar a reforma da praça até discutir e cons-
truir coletivamente a apropriação do espaço já reformado. 

No mapeamento, o ideal é localizar as instituições, grupos, re-
des interessados em fazer um trabalho conjunto, mas isso não 
significa que aquelas que não mostram interesse ou disposição 
em um primeiro contato, não poderão se juntar ao projeto em 
outro momento. 

Algumas ferramentas da internet podem contribuir para a com-
pilação dos dados obtidos no mapeamento.  Mapas virtuais, den-
tre outras ferramentas online, podem facilitar o trabalho de 
organizar estas informações de forma clara e acessível a todos. 
Quanto mais pessoas se envolverem neste processo, maiores as 
chances de mantermos o mapa sempre atualizado e com infor-
mações que podem auxiliar a instituição e a comunidade.

ATENÇÃO: Os anexos 1 e 2 apresentam sugestões de 
roteiro e questionário que podem ajudar o mapeamen-
to e a ambientação.

O resgate histórico da comunidade pode atribuir maior significado ao trabalho de 
revitalização e apropriação dos espaços públicos. No projeto Praças da Paz SulAmérica, a 
equipe propôs oficinas que tinham como objetivo reconstruir a história do bairro através 
do olhar de seus moradores, apontando as transformações físicas do espaço e como os 
moradores vinham se relacionando com elas. Através das diversas linguagens - fotografia, 
produção de texto, rodas de conversa e produção de vídeo - as oficinas contribuíram para 
fortalecer o sentimento de pertencimento de seus participantes. Também trouxeram à tona 
as diversas percepções e formas como os moradores se relacionavam com aquele espaço, 
e isso orientou tanto o olhar dos educadores, quanto a própria construção do projeto 
arquitetônico. 

2  Cartografia é um termo utilizado para definir um processo de produção de conhecimento sobre deter-
minado território que combina informações objetivas e subjetivas como desejos, percepções e sensações 
das pessoas em relação aos espaços e equipamentos existentes em sua comunidade.

“A gente não tem 
que ficar dando 
murro em ponto 
de faca. Você vai 
a uma escola, o 
diretor está mal 
humorado, não o 
recebe, não está 
a fim de trabalhar 
junto, aí você vai 
à outra escola em 
que o diretor está 
super aberto, gosta 
do projeto, apóia, 
está a fim de se 
envolver. A ideia é o 
educador perceber 
a potência de cada 
lugar. É importante 
também não desistir 
no primeiro contato 
porque, às vezes, a 
pessoa fala ‘não’ e 
depois, aos poucos, 
vai se interessando 
pela proposta. Cada 
um tem o seu tempo 
de se envolver.”

Coordenador do 
projeto
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Inicialmente focada na juventude, esta estratégia acabou envolvendo moradores de todas 
as idades. Os encontros eram conduzidos pelo educador do projeto, sempre em dupla 
com os oficineiros das linguagens específicas (vídeo, fotografia, fanzine). Através destas 
linguagens, a história foi organizada e apresentada para o restante da comunidade, por 
meio de uma exposição de fotos, matéria de jornal e documentário (cada praça adotou uma 
estratégia distinta).

3.3. Mobilizando os moradores
Após este momento inicial de ambientação do educador na comunidade, iniciamos 
uma etapa de mobilização dos moradores e demais agentes locais para participação no 
processo de revitalização da praça. Para isso utilizamos algumas estratégias.

 > Eventos de apresentação do projeto

Este evento pode acontecer na própria praça e atende a diversas necessidades: divul-
gar a existência do projeto, mobilizar moradores e mostrar que é possível ocupar a 
praça de forma diferente, legítima e pacífica. Esta ação permite ainda que o educador 
amplie sua rede de contatos. 
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Os eventos não precisam ser grandiosos, pelo contrário, o ideal é que sejam realiza-
dos pelo educador em conjunto com pessoas do bairro, com um orçamento pequeno e 
aproveitando os interesses e os grupos locais. Podem ter uma partida de futebol, apre-
sentação de bandas de música, teatro, enfim, o que existir na região. Identificar estes 
grupos e pensar com eles o formato e a realização de um evento como este é também 
uma maneira de conhecer quem são as pessoas, como se relacionam, como trabalham, 
para ir entendendo ainda mais as dinâmicas da comunidade.  

 > Estimulando a participação juvenil

Para envolver os jovens nas diversas ações do projeto é importante que o educador 
possa estabelecer uma relação de proximidade e empatia com os diversos grupos ju-
venis e seus interesses. 

Para isso, frequentar eventos, festividades, ações organizadas pelos jovens e até redes 
sociais na internet, ajuda a conhecê-los, facilitando a criação de vínculo. Além disso, 
elaborar ações que contemplem as diversas linguagens juvenis também contribui para 
a aproximação com este público. Por exemplo, realizar um pequeno campeonato de 
futebol, organizar coletivamente um encontro de graffite, enfim, pensar como os di-
versos interesses podem se relacionar com a praça e o projeto.

O educador deve ter muito cuidado para não excluir determinados grupos juvenis por 
conta de sua aparência, atitudes ou gostos. A praça deve ser de todos!
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 > Reunião comunitária de gestão da praça

Desde o início do projeto, o educador estimula a realização de reuniões periódicas 
com os moradores interessados em se envolver com a revitalização e gestão da praça 
e também com outros assuntos de interesse da comunidade.

Nas reuniões, procuramos construir o consenso através da negociação, da troca e da 
conciliação. Isso faz com que as decisões tomadas contemplem a maioria dos envolvi-
dos no processo.
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ATENÇÃO: No anexo 8, 
apresentamos dicas e 
recomendações para planejar, 
divulgar e conduzir uma 
reunião com a comunidade. 
Essas recomendações 
foram produzidas a partir 
da experiência da equipe 
do projeto Praças da Paz 
SulAmérica.

“No Lajeado, a casa de um morador tinha 
uma garagem com saída direto na praça o 
que fazia com que passasse por dentro da 
praça com o carro para guardá-lo 
na garagem. Isso era um problema 
para os moradores e o projeto poderia, 
simplesmente, chamar a prefeitura e 
acertar as coisas. Mas preferimos chamar 
a comunidade, a pessoa envolvida, a 
prefeitura e colocar todos na roda. Eram 
mais ou menos uns 50 moradores para 
discutir o assunto e todos, então, se 
acertaram.” 

Assistente do projeto

 > Circulando informações

Algumas discussões e decisões tomadas nas reuniões comunitárias, muitas vezes aca-
bam limitadas a um pequeno número de pessoas. Para dar conta de divulgar as ações 
e encaminhamentos destas reuniões, o projeto elaborou um conjunto de estratégias 
criativas que permitiram maior circulação das informações.

Informativos locais:•  foram produzidos nas áreas onde o projeto atuou.  Além de 
divulgar os horários, periodicidade e decisões das reuniões comunitárias, disse-
minavam outras informações sobre prestação de serviços e valorização das ações 
de apropriação do espaço realizadas pelos moradores. O informativo também 
deu visibilidade a algumas reivindicações servindo, inclusive, como instrumento 
de pressão para que as subprefeituras atendessem as demandas - varrição de 
rua, solicitação de iluminação pública, canalização do córrego e manutenção 
dos equipamentos públicos foram algumas das pautas no jornal.

Os informativos foram produzidos 
de formas variadas: em algumas 
áreas os moradores estavam tão 
apropriados dessa estratégia que 
a construção da pauta do jornal se 
dava em reunião comunitária e a 
produção dos textos era realizada 

por uma comissão de moradores; 
em outras, a discussão realizada 
nas reuniões comunitárias servia de 
base para a produção de texto pelo 
educador. O informativo tinha a 
preocupação de respeitar as espe-
cificidades de cada lugar. Em uma 

praça, por exemplo, saiu em forma-
to de fanzine por conta do envolvimento 
dos jovens em uma oficina.
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“Rádio Praça”: • um equipa-
mento de som era ligado na 
praça no final de semana, e as 
notícias produzidas pelo in-
formativo eram transmitidas 
para os moradores locais in-
tercalando prestação de ser-
viço com uma programação 
musical proposta pela própria 
comunidade.

3.4. Construindo o projeto da “nova” praça
O processo de construção coletiva do projeto arquitetônico é um momento privilegiado 
para o debate democrático dos diferentes interesses dos moradores, propiciando o es-
tímulo à cultura do diálogo e da participação, a valorização da praça, maior utilização 
e apropriação do espaço pela comunidade.

No projeto Praças da Paz, participam desse processo não só a equipe do projeto e os 
moradores da comunidade, como também arquitetos que atuam prestando consultoria 
ao projeto. 

O escritório de arquitetura contratado pelo projeto é responsável pelo levantamento 
das características do terreno, definição do programa de necessidades (os usos que se 
deseja para o espaço) com a comunidade, elaboração e desenho detalhado de todo o 
projeto, incluindo especificação de materiais e a formatação das apresentações para 
a comunidade e o financiador (maquete e material digital). São entregues no decorrer 
deste processo os seguintes produtos: estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico 
e executivo. 

O projeto procura um escritório que tenha disponibilidade de escuta da comunida-
de, o que inclui reuniões presenciais nas praças com os moradores. Ele é responsável 
também pela coordenação dos diversos projetos complementares, assim como pelo 
acompanhamento da execução da obra, visando zelar pelo cumprimento do projeto 
arquitetônico (veja no destaque a seguir o detalhamento das etapas da construção do 
projeto arquitetônico).

O envolvimento dos moradores na elaboração do projeto arquitetônico da praça acon-
tece por meio de algumas ações:

Visitas a praças e parques da cidade: • Para ampliar o repertório de possibili-
dades de equipamentos e usos para a nova praça o projeto promove visitas dos 
moradores a diferentes espaços públicos de lazer na cidade. Após cada visita, 
são organizadas rodas de conversa sobre as características de cada espaço e o 
que pode ser aproveitado no projeto da nova praça. (Um instrumento ajuda a 
organizar essa discussão - ver anexo 4). 
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As visitas, pelo seu caráter mais des-
contraído, contribuem para agregar 
as pessoas na discussão do projeto 
arquitetônico e também integrar 
moradores e grupos com interesses 
diferentes – esportistas, idosos, ra-
ppers, comerciantes, mães etc. 

Pesquisa de interesse com moradores:•  Através de um questionário, os morado-
res podem se manifestar sobre o que pensam da praça e o que desejam para o 
novo espaço (o anexo 3 apresenta um modelo de questionário). As informações 
coletadas são tabuladas e apresentadas nas assembleias comunitárias. São um 
importante subsídio para qualificar as discussões, já que oferecem um retrato 
dos desejos dos moradores, inclusive aqueles que não estão presentes nelas.
É interessante planejar e aplicar esta pesquisa com a participação de morado-
res interessados ou em parceria com a escola, posto de saúde etc. de acordo 
com as oportunidades de cada comunidade.

Assembleia comunitária:•  Este é principal espaço de participação da comuni-
dade na elaboração do projeto arquitetônico. São reuniões entre a equipe do 
projeto, arquitetos responsáveis pela reforma e moradores interessados em 
discutir o projeto da nova praça. Os encontros podem acontecer na própria 
praça ou em qualquer espaço da comunidade onde as pessoas se sintam à von-
tade. O importante é que tenham um horário e data específica e que isso seja 
amplamente divulgado para todos. A assembleia é conduzida pelo educador 
sempre junto com os arquitetos responsáveis pelo projeto (é importante que 
eles se reúnam antes para planejar a atividade). 
Na assembleia são tomadas diversas decisões relativas ao projeto arquitetôni-
co, desde definições como quais equipamentos serão construídos e como serão 
distribuídos no espaço, até, em alguns casos, detalhes como materiais a se-

rem utilizados (o campo será de 
grama ou areia?) ou modelo dos 
equipamentos (quais brinquedos 
serão instalados?).
A ideia é que na primeira assem-
bleia as pessoas possam trazer 
suas expectativas para a praça e 
nas seguintes, as conversas cami-

nhem para adequar estas expecta-
tivas às possibilidades financeiras 
do projeto e do espaço. A constru-
ção de um projeto arquitetônico 
implica em fazer escolhas e definir 
prioridades e é natural que nestes 
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momentos haja conflitos de interesses. A proposta da assembleia é exatamente 
reunir esta diversidade apostando no diálogo e na construção de consenso. 

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

> Levantamento das características do terreno (Estudo preliminar)
Levantamento de documentos da área• 
Análise da planta• 
Levantamento plani-altimétrico• 
Estudo do terreno/solo• 

> Definição do Programa com a comunidade (anteprojeto)
Pesquisa de ocupação e expectativa dos moradores• 
Reuniões participativas com a comunidade• 
Visitas a outras praças da cidade• 
Assembleias para discussão do programa e localização dos equipamentos• 
Orçamento inicial• 

> Elaboração do projeto (Projeto Básico e Projeto Executivo)
Consultas específicas à comunidade (materiais, equipamentos, etc.)• 
Elaboração de plantas• 
Coordenação de projetos complementares (hidráulica, elétrica, estrutura...)• 
Assembleias para detalhamentos e especificações de materiais• 
Orçamento detalhado• 

> Apresentação para comunidade e financiador
Apresentação gráfica em computador• 
Elaboração participativa de maquete • 
Assembleia nas praças e feed back da comunidade• 

Ajustes finais do projeto• 
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 > Oficinas/Atividades de 
grafitte ou mosaico

Ações que envolvam a comunidade em atividades 
culturais ligadas diretamente ao embelezamento 
da praça. Estas ações podem envolver uma ca-
pacitação dos moradores interessados (como, por 
exemplo, uma oficina que ensine a fazer mosaicos) 
ou aproveitar os talentos já existentes na comuni-
dade (como um festival que reúna os grafiteiros da 
região para decoração dos muros).

3.5. A reforma da praça
Ainda que boa parte da obra seja de responsabilidade da construtora, a comunidade 
também participa ativamente do momento da reforma. Este envolvimento pode acon-
tecer de algumas formas, que apresentamos a seguir.

 > Mutirões

Os mutirões fortalecem as relações 
entre os moradores e associam a 
discussão ao trabalho prático. Ge-
ralmente, são pensadas atividades 
mais leves, que possam envolver 
o maior número de pessoas possí-
vel como, por exemplo, paisagis-

mo (plantio de mudas) ou pintura 
da quadra. Organizar uma atividade 
de confraternização depois do muti-
rão facilita a integração dos parti-
cipantes. O mutirão deve ser fruto 
de um planejamento conjunto en-
tre o educador e os moradores. Se 
poucos participam, essa estratégia 
pode ser desagregadora, dando a 
sensação de que “apenas poucos 
trabalham enquanto a maioria não 
faz nada”. Por isso, é importante 
que o educador fique atento para 

sentir se há interesse e mobilização 
da comunidade para esta atividade.
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 > Acompanhamento da obra

Por serem os maiores interessados em que 
a reforma seja realizada de acordo com o 
planejado, os moradores costumam ter um 
papel fundamental ao acompanhar o anda-
mento do trabalho da construtora, apontan-
do eventuais erros ou distorções em relação 
ao projeto original. Esta postura de “fisca-
lização” é estimulada pelo educador, mas 

esse acompanhamento não se configura como 
uma responsabilidade formal, sendo realiza-
do de forma voluntária pela comunidade. Por 
exemplo, um morador que vive em frente 
à praça eventualmente observa como está 
acontecendo a pavimentação da quadra.

3.6. Incentivando a apropriação dos 
espaços pela comunidade

Uma praça com diversas ações de esporte e cultura oferece di-
ferentes possibilidades de expressão e aprendizagem. As ativi-
dades culturais incentivam a expressão individual e coletiva de 
crenças e opiniões, as esportivas estimulam o trabalho em grupo, 
a cooperação, a conquista de objetivos comuns e enfim, práticas 
e valores que podem ser levados para o dia-a-dia, promovendo 
uma gradual mudança nas relações. 

Os eventos devem acontecer desde o início do projeto. Se hou-
ver a previsão de reforma da praça, as atividades antes das 
obras são uma maneira de mobilizar mais pessoas a participa-
rem da revitalização. No Praças da Paz, é previsto um evento 
de apresentação do projeto para divulgá-lo e para convidar os 
moradores a se envolverem. 

Outras atividades podem aproveitar datas festivas ou momentos 
marcantes no projeto como, por exemplo, o início de um muti-
rão, a inauguração da praça, festivais de música ou campeona-
tos esportivos.

Mobilizar para que pessoas de grupos, gostos e anseios diferen-
tes, participem dos espaços de discussão e do planejamento do 
uso da praça é importante para que a praça contemple interes-
ses variados. Em muitos momentos, o próprio educador poderá 
propor e incentivar esta diversidade de ações.

“O educador é quem 
puxa a organização 
do evento: ‘vamos 
fazer um evento 
para o dia das mães, 
vamos fazer uma 
festa junina?’ Estes 
eventos são marcas 
que ficam de como 
organizar, quem 
procurar e como 
fazer isso. Tem que 
ir à subprefeitura: 
‘como é que a gente 
faz? A barraca de 
comida vai cobrar 
ou não vai cobrar?’ 
Então é um jeito de 
aprender fazendo.“

Coordenador do 
projeto 
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O “fazer junto” é conceber um formato de evento que responda 
aos valores do projeto e ao mesmo tempo, atenda as demandas 
da comunidade. Este “fazer junto”, portanto, não passa apenas 
pela divisão de tarefas operacionais, mas também por escutar as 
demandas dos moradores, que são diversas, e conciliá-las com 
as propostas do projeto – a ocupação democrática, diversificada 
e pacífica da praça. 

Muito provavelmente, nos primeiros eventos, a comunidade par-
ticipará menos da organização e os educadores terão que inves-
tir mais energia e recursos para garantir divulgação, atrações 
etc. O ideal é que o educador, neste primeiro momento, condu-
za o processo, mas que traga as pessoas para fazer junto e se 
envolver nas ações de organização e articulação.

O poder público pode e deve ser um importante parceiro da co-
munidade na realização das atividades de ocupação do espaço. 
Sua atuação como agente fomentador de esporte e cultura é um 
direito que deve ser garantido, perseguido e cobrado. Neste ce-
nário, o educador do projeto procura facilitar uma aproximação 
entre as instituições e equipamentos públicos da região com a 
comunidade, visando à construção de parcerias e ações conjun-
tas na ocupação da praça.

Esta parceria pode ser um apoio pontual em algum evento orga-
nizado pela comunidade ou mesmo a implementação no espaço 
de programas públicos já estruturados. 

 É importante que 
os educadores 
tenham uma visão 
sobre equidade 
de gênero que 
inclua ativamente 
a participação das 
mulheres tanto nos 
espaços de tomada 
de decisão quanto 
nas atividades de 
ocupação da praça. 

“Quando estávamos 
realizando o ‘Dia 
da Cidadania’ na 
praça tínhamos 
uma ideia inicial de 
oferecer corte de 
cabelo. Aí pensamos 
em agregar 
outros serviços e 
instituições como 
o posto de saúde 
e a subprefeitura, 
por exemplo. 
Nesse dia, também 
conseguimos alguns 
voluntários para 
fazer a pintura de 
rosto nas crianças. 
Em todos os 
contatos sempre 
tínhamos alguém 
da comunidade. 
Isso fez com que os 
moradores da região 
se aproximassem 
ainda mais das 
instituições locais 
estabelecendo 
um contato com 
os seus devidos 
responsáveis. Todos 
os caminhos foram 
feitos junto com a 
comunidade”.

Educador do projeto

As subprefeituras 
de São Paulo 
representam o 
poder público 
municipal nos 31 
distritos, portanto 
são parceiros 
estratégicos do 
projeto. Assim como 
outros equipamentos  
locais como Casas de 
Cultura e os CEUS, 
por exemplo.
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 > Gerenciamento de fundos de esporte, cultura e manutenção

Há no projeto três fundos para fomentar a organização de atividades de esporte e 
cultura e manutenção. Esses fundos consistem em cerca de R$ 5.000,00 cada um, por 
ano, em cada praça. Estes recursos são fundamentais para qualificar a organização dos 
eventos e ampliar suas possibilidades. 

Por exemplo, jovens da comunidade querem organizar um festival de grafite contri-
buindo com o embelezamento da praça mas não conseguiram parceiros locais que via-
bilizassem a compra do material para a grafitagem. O projeto pode sugerir aos mora-
dores a possibilidade de disponibilizar recursos para a compra desse material, através 
do fundo de cultura. Esta decisão, quando compartilhada com a comunidade, além de 
fortalecer a mobilização do grupo em questão, acaba também dividindo responsabili-
dades com os demais envolvidos no processo.

É importante que ao menos parte deste dinheiro seja gerida coletivamente com a co-
munidade, através das reuniões de gestão do espaço.

Os fundos têm o objetivo de fomentar ações culturais e esportivas nas praças, mas 
não devem criar uma postura de acomodação dos moradores na busca de novos recur-
sos. Outras alternativas de financiamento devem ser discutidas constantemente com 
a comunidade. A construção de uma rede local é essencial para a sustentabilidade das 
ações na praça após a saída do projeto.

O projeto prevê também um fundo de manutenção da praça. Ele possibilita que a pró-
pria comunidade promova ou contrate pequenas melhorias e reparos para o espaço, 
como, por exemplo, consertar um brinquedo quebrado, fazer um canteiro para plan-
tas, pintar a quadra para um campeonato etc. Este fundo não pretende substituir a 
responsabilidade do poder público de realizar a manutenção periódica da praça, mas 
sim possibilitar que os moradores também se envolvam diretamente em ações de em-
belezamento e cuidado com o espaço.
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3.7. Fortalecendo a autonomia dos moradores
O fortalecimento da autonomia da comunidade é um horizonte presente em todas as 
fases do projeto e orienta uma série de estratégias desenvolvidas desde a chegada na 
comunidade. Esta perspectiva, contudo, é intensificada nos últimos meses com a pro-
ximidade da saída do Instituto e também inspira algumas estratégias específicas como  
os editais de apoio a projetos da comunidade. 

 > Fortalecimento da relação com o poder público local 

O fortalecimento da relação da comunidade com o poder público promove a melhoria 
da qualidade de vida e a garantia de direitos de seus moradores. Conhecer seu papel, 
estrutura e funcionamento é essencial para que a comunidade possa estabelecer par-
cerias ou exigir das instituições do poder público o cumprimento de suas responsabili-
dades. 

Esta é uma perspectiva bastante presente no trabalho do educador que procura, no 
dia-a-dia do projeto e principalmente nas reuniões comunitárias, trazer a relação com 
o poder público para a discussão. As situações práticas como a organização dos even-
tos, a manutenção e limpeza da praça ou problemas vividos pela comunidade são 
ótimas oportunidades para conhecer, cobrar ações e estabelecer parcerias com os di-
versos equipamentos públicos. 

De acordo com as demandas que surgem, o educador realiza, junto com a comuni-
dade, reuniões na subprefeitura, apoia a produção de ofícios e acompanha visitas de 
representantes do poder público à praça. Isso significa que especialmente no início do 
projeto, o educador “faz junto”, conhecendo os caminhos e tentando entender quais 
são as melhores estratégias de pressão.

 > Qualificação 
(ou aprimoramento)
da relação com o 
legislativo 

A relação entre as comunidades e repre-
sentantes do legislativo está bastante 
presente no dia-a-dia do projeto. Esta re-
lação, entretanto, nem sempre acontece 
de forma legítima já que algumas vezes 
ela é focada nos períodos eleitorais e per-
meada por práticas questionáveis como 
o clientelismo, a instrumentalização das 
subprefeituras e a troca de favores.

Em muitos casos, o vereador ou deputado 
acaba fornecendo bolas, palcos, lanches 
e outros tipos de benesses em troca de 
apoio político, sem que haja uma reflexão 
sobre a origem destes recursos ou sobre a 
função do legislativo.

De acordo com a Constituição Federal 
é dever do Legislativo a propositura, 
emenda, alteração e revogação 
de leis que serão executadas pelo 
Executivo, além de atuar como fiscal 
das administrações executivas, na 
aplicação dos recursos financeiros, 
execução de projetos e políticas 
públicas e no cumprimento das leis. 
Além da propositura e aprovação das 
leis, os parlamentares podem ainda 
apresentar projetos de emenda ao 
orçamento solicitando recursos para 
determinada obra ou programa.

Não cabe aos parlamentares a 
execução de obras e projetos, que 
só pode ser autorizadas pelo Poder 
Executivo, responsável pela execução 
de políticas públicas, obras e 
programas sociais. 
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Se por um lado a aceitação pura e simples deste tipo de relação não nos parece po-
sitiva, a resposta alternativa comum é a adoção, por parte de alguns moradores, de 
uma postura de repulsa à política e a qualquer tipo de envolvimento com vereadores 
e deputados. 

No entanto, acreditamos que a proximidade dos cidadãos com seus representantes 
políticos é positiva e essencial para a efetivação da democracia. Neste cenário, o 
projeto procura pensar junto com os moradores como qualificar esta relação de forma 
que a comunidade possa, efetivamente, pautar seus interesses e acompanhar de perto 
as ações de seus representantes. Esta reflexão é realizada nas reuniões comunitárias 
sempre a partir de situações práticas. 

O exemplo mais comum acontece na organização de eventos e campeonatos, quando 
vereadores querem oferecer troféus, equipamento de som, transporte para as equi-
pes. Mas é este mesmo o papel dos vereadores? Qual o papel da supervisão de esportes 
e cultura das subprefeituras no apoio a eventos comunitários? Ao invés de relações 
pontuais com este ou aquele vereador, o educador pontua que é melhor provocar o 
Executivo que tem o dever e a função de apoiar a organização de práticas comunitárias 
esportivas e culturais em espaços públicos.

 > Estímulo à aproximação entre comunidade e polícia 
Este é um ponto delicado tratando-se de 
comunidades onde nem sempre os policiais 
agem respeitando os direitos individuais 
dos cidadãos e onde os laços de confiança 
foram quebrados. Esses vínculos precisam 
ser restabelecidos para reforçar a presen-
ça do Estado e fazer um contraponto ao 

suposto poder de grupos criminosos. 

Para incentivar a aproximação entre os mo-
radores e a polícia, a equipe do projeto 
deve buscar, por exemplo, um contato mais 
institucional com o comando da região, e 
também no dia-a-dia como visitar a dele-
gacia local e se aproximar dos profissionais 
da base comunitária. O educador pode in-
formar os moradores sobre alguns fóruns, 
como o Conselho Comunitário de Seguran-
ça3, onde a comunidade poderá dialogar e 

até denunciar (caso avalie que seja neces-
sário) eventuais abusos cometidos por mem-
bros da corporação local.  

À medida que vão acontecendo eventos na 
praça, o educador pode estimular uma re-

lação mais próxima e respeitosa entre os moradores e a 
polícia, por exemplo, em uma das praças do projeto Pra-
ças da Paz SulAmérica foi organizada uma partida de fu-
tebol entre moradores e policiais que atuam na região.  

3 Ao longo deste documento nos referimos ao Conselho Comunitário 
de Segurança como Conseg.
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 > Participação em fóruns comunitários 

Estimular a participação dos moradores em outros espaços e fóruns de discussão é 
uma forma de fortalecer sua capacidade de articulação local, ampliando os canais de 
diálogo da comunidade com as instituições da região. Estes momentos também são 
importantes para encaminhar demandas que aparecem nas reuniões comunitárias, mas 
que precisam ser resolvidas em outras instâncias, seja porque não dizem respeito à 
praça, seja porque demandam a intervenção de outras pessoas, órgãos e instituições. 
No início, é importante que o educador acompanhe os moradores nas reuniões.

Como exemplo podemos citar a participação dos moradores nas reuniões do Conseg. No 
Lajeado, uma das pautas de discussão levantadas nas reuniões comunitárias se referia 
à limpeza da praça. Os moradores incomodados com a sujeira resolveram organizar 
duas ações: um grande mutirão de limpeza que mobilizaria o entorno para o cuidado do 
espaço, e uma ação solicitando que a praça fosse incluída no serviço de varrição de rua da 
subprefeitura. Alguns SACs (Sistema de Atendimento ao Cidadão) já haviam sido abertos 
pelos moradores junto à subprefeitura, porém permaneciam sem respostas. Com o intuito 
de encontrar uma resolução para este problema, os moradores, em reunião comunitária, 
juntamente com o educador do projeto, se organizaram e foram ao Conseg para falar 
com o representante da subprefeitura. A partir deste contato direto, os moradores 
puderam acompanhar mais de perto o desenrolar do processo, e esta situação foi resolvida 
definitivamente. 

 > Fortalecimento de lideranças comunitárias democráticas 

As lideranças costumam desempenhar um papel muito importante para o desenvolvi-
mento dos bairros. São aquelas pessoas, ligadas ou não a uma associação de morado-
res, que participam intensamente da vida comunitária e assumem um papel importan-
te de protagonistas na busca pela garantia de direitos da população.

É muito comum, entretanto, vermos este papel ser exercido de maneira autoritária, 
com uma única pessoa centralizando as decisões, retendo informações e contatos e 
gerando, desta forma, certa dependência dos demais moradores.  Mesmo que este tra-
balho seja feito com intuito de melhorar a vida da comunidade e que obtenha algumas 
melhorias para o bairro, não promove efetivamente a autonomia da comunidade e seu 
pleno desenvolvimento.

Os moradores, além de apresentar sua 
demanda ao representante da subprefeitura, 
tiveram a possibilidade de conhecer este 
espaço de discussão que cuidava de temas 
sensíveis e significativos para a comunidade.  
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De modo diferente, o projeto trabalha para fortalecer e estimular a liderança comu-
nitária democrática, que toma decisões de interesse da comunidade de forma coletiva 
e procura dividir seus conhecimentos e contatos para estimular a participação e auto-
nomia de todos os moradores.

O foco na participação em todas as etapas da revitalização do espaço promove diver-
sos aprendizados ligados ao papel exercido pelas lideranças democráticas. Através da 
organização conjunta de ações comunitárias no espaço, os moradores mobilizam a 
comunidade para as atividades e estabelecem relações com outros parceiros e o poder 
público local, especialmente a subprefeitura.

O educador deve facilitar este processo com a comunidade apoiando o grupo a tomar 
as decisões coletivamente, trazendo informações e conhecimentos e construindo junto 
com os moradores os caminhos para o enfrentamento dos desafios. Estimular a parti-
cipação de cada vez mais pessoas é a melhor forma de evitar que uma única liderança 
tome decisões que envolvam toda a comunidade de forma autoritária.

A liderança pode ser exercida por diferentes integrantes do grupo, dependendo do momento 
e da tarefa a ser cumprida. Por isso, a capacidade de liderar deve ser entendida não como 
uma qualidade inerente a um indivíduo, mas como uma função que várias pessoas podem 
ocupar dependendo da tarefa a ser executada. (...)

O papel da liderança participativa está fundamentado na crença de que todas as pessoas 
podem desenvolver suas habilidades, inclusive a de liderança, desde que tenham boas 
oportunidades para isso. A “liderança participativa” tem as seguintes características: 
possibilita que cada um expresse sua opinião democraticamente; considera importante o 
que os membros do grupo pensam e sentem; valoriza os resultados alcançados; confia na 
capacidade de ação de cada um; e compartilha os conhecimentos acumulados.

Quando as pessoas sentem que sua opinião “conta” e é valorizada, ficam mais motivadas 
a participar, assumem maior compromisso e se responsabilizam pelo que fazem. A 
ideia de participação envolve a criação de espaços onde cada membro do grupo possa 
discutir, decidir, planejar e executar ações, buscando a solução de problemas reais e o 
desenvolvimento da capacidade criativa e transformadora de cada um.

Empreendedores Sociais: Caderno do Agente Social. CENPEC (2001).  

 > Edital para projetos esportivos e culturais de ocupação da praça

Esta estratégia tem como objetivo promover a autonomia da comunidade na realização 
das atividades de ocupação do espaço. Ela consiste na realização de um edital para 
financiamento de ações de esporte e cultura a serem desenvolvidos nas praças. Por 
meio da inscrição e seleção de projetos, os moradores, grupos e associações comuni-
tárias poderiam acessar até R$ 3.000,00 para os custos de suas atividades, incluindo 
equipamentos, materiais de comunicação, recursos humanos, entre outros gastos. As 
propostas deveriam conter, além do orçamento detalhado, objetivo, justificativa, pla-
no de trabalho e cronograma, contribuindo para familiarizar seus participantes com o 
processo de inscrição, planejamento e realização de projetos. Para que os moradores 
se apropriassem de todos estes elementos, os educadores ofereceram oficinas de ela-
boração das propostas e apoio à escrita. Além disso, os projetos aprovados receberam 
uma capacitação sobre a prestação de contas técnica e financeira.
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A proposta do edital é que os proponentes 
dos projetos aprovados realizem suas ati-
vidades com total autonomia. Contudo, a 
equipe do projeto permanece, durante todo 
o processo, disponível para apoiar e con-
tribuir com os moradores que estejam com 
dificuldades na implementação e prestação 

de contas, consolidando, desta forma, o edi-
tal como uma oportunidade de aprendizagem 
para os envolvidos. 

 > Apoio à inscrição em editais de fomento

Para ampliar as possibilidades de financiamento das ações esportivas, culturais ou co-
munitárias, o educador propõe que sejam inscritas em seleções públicas que destinam 
recursos para fomento destas ações, realizadas pelas diversas secretarias municipais, 
estaduais e ministérios – os chamados editais de fomento. No município de São Paulo, 
temos, por exemplo, o VAI (Programa de Valorização de Iniciativas Culturais) promovi-
do pela Secretaria de Cultura que tem como principal objetivo potencializar a ação/
produção cultural dos jovens em suas comunidades. 

A inscrição nos editais de fomento não costuma ser algo fácil e, às vezes, pode ser 
um grande impeditivo para algumas pessoas. Neste sentido, além do apoio dos edu-
cadores à escrita, o edital realizado pelo projeto se constitui como uma etapa piloto 
deste processo.

3.8. A saída gradual do Sou da Paz
Após quase três anos de atuação intensa, o projeto inicia um processo de redução 
gradual de sua presença em campo. O educador, que antes ia três vezes por semana, 
começa a ir uma vez; as reuniões, que eram semanais, começam a ficar mais es-
parsas, no primeiro momento passam a ser quinzenais para depois serem realizadas 
mensalmente. Nesta fase final do projeto, o educador tem como foco do trabalho 
incentivar diferentes grupos e atores da região a escrever e enviar para o edital 
promovido pelo projeto suas propostas de intervenção culturais e esportivas a serem 
realizadas na praça. 

A redução da presença em campo e a saída gradual do projeto dialoga com o princípio 
da promoção e fortalecimento da autonomia da comunidade. Através das diferentes 
ações e articulações incentivadas pelo projeto pretendemos fortalecer o empode-
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ramento dos diversos atores sociais envolvidos no processo, possibilitando com que 
associações, moradores e instituições parceiras possam dar continuidade às ações 
dos projetos após sua saída. Acreditamos que esta postura faça com que os diversos 
agentes locais possam, a partir da experiência e do ‘fazer junto’, construir uma 
prática que dialogue com o processo de apropriação da praça e com os princípios 
promovidos pelo projeto.

Avaliar e monitorar constantemente a execução e os impactos das ações nas comu-
nidades é essencial para alcançar os resultados desejados. Para isso, definimos uma 
série de indicadores que, além de mensurados no princípio e no final do projeto, são 
monitorados durante a implementação, permitindo o replanejamento de estratégias 
para garantir o cumprimento dos objetivos iniciais.

Os indicadores construídos dialogam diretamente com as mudanças desejadas pelo 
projeto na comunidade. Através deles, procuramos avaliar, por exemplo, se a praça 
vem sendo ocupada democraticamente pelos diversos públicos, se os conflitos referen-
tes ao espaço têm sido resolvidos através do diálogo ou se o poder público tem realiza-
do ações de manutenção e/ou de promoção de esporte e cultura no espaço.

É muito importante já prever, no início do projeto, meios de verificação destes indi-
cadores, como relatórios ou instrumentais de consulta à comunidade, bem como sua 
periodicidade e responsáveis. Veja um exemplo: 

Objetivo Metas Indicadores Meios de Verificação

4. Consolidar 
as praças 

como espaço 
de lazer e 

convivência 
democrática 

Percepção das praças 
como espaços seguros.

Diversidade de públicos • 
ocupando a praça 

Relatório mensal de atividades 
(educador)

Presença e limitações • 
de uso (período, tipo de 
público, etc)

Questionário/Grupo focal com 
a comunidade (consultoria 
externa)

Sensação de segurança • 
com relação à praça 
(razões)

Grupo focal com moradores 
(consultoria externa)

Existência e cumprimento 
de regras discutidas e 

aceitas pela comunidade 
com relação ao uso do 

espaço.

Grau de satisfação com o • 
uso do espaço

Questionário com a comunidade
(educador)

Ocorrência de encontros • 
formais para discutir o uso 
do espaço

Relatório mensal de atividades 
(educador)

Prática de atividades 
esportivas e culturais, 
contemplando diversos 

interesses.

Nº das atividades desenvol-• 
vidas nas praças 

Relatório mensal de atividades 
(educador)

Praças ocupadas por diver-• 
sos públicos

Relatório mensal de atividades 
(educador)

Percepção da população e • 
lideranças sobre a qualida-
de dos eventos

Questionário/Grupo focal com a 
comunidade (educador e consul-
toria externa)

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DO PROJETO4
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O processo avaliativo do projeto Praças da Paz SulAmérica aconteceu em três etapas 
distintas e complementares: 

Avaliação diagnóstica inicial (Marco zero): esta etapa tem objetivo de de-
tectar a situação inicial das praças. É fundamental para nortear a implemen-
tação do projeto e possibilitar a mensuração dos resultados finais. No projeto 
Praças da Paz SulAmérica, foi realizada por uma consultoria externa a partir 
de pesquisas quantitativas aplicadas junto a moradores do entorno de cada 
praça, distribuídos por faixas etárias. Realizamos também grupos focais com 
jovens e lideranças da região como forma de ter acesso a dados qualitativos 
do contexto como, por exemplo, sua opinião sobre o uso das praças. 

Avaliação processual: realizada durante a execução do projeto, permite 
identificar o ritmo de evolução das ações e estratégias previstas, assim como 
refletir sobre a necessidade de replanejamento e/ou criação de novas estra-
tégias. Essa avaliação é feita internamente a partir de observação, registros, 
relatórios mensais, atas de reuniões, encontros trimestrais de monitoramento 
com toda a equipe, supervisão dos educadores e mecanismos de escuta da 
comunidade e dos jovens participantes. Nos anexos, há modelos de relatório 
dos educadores e instrumentais de escuta. 

Avaliação de resultados: realizada após a implementação, permite reconhe-
cer se o projeto alcançou os objetivos esperados. Neste momento, todos os 
instrumentos aplicados no diagnóstico inicial são reaplicados permitindo com-
parar os indicadores e mensurar os resultados obtidos pelo projeto.

Optamos por contratar uma consultoria externa para realizar a avaliação inicial e de 
resultados. Isso traz imparcialidade ao processo e não compromete a agenda da equi-
pe. Mas para que aconteça, é preciso haver recursos disponíveis. 
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Locais de implementação do projeto Praças da Paz 
SulAmérica entre 2007 e 2010

Praça da Brasilândia1. 

Praça do Lajeado2. 

Praça do Jardim Ângela3. 

Lajeado - Vila Iolanda I

Área: 2.750 m2

O campinho da Vila Iolanda I, Lajeado, zona leste de São Paulo, sempre foi o local ofi-
cial dos campeonatos de futebol da comunidade. 

Com a reforma, o espaço ganhou além de um campo de futebol de areia, área coberta 
para os eventos, parquinho para as crianças, mesas para jogos e até uma tabela de 
basquete. As finais dos campeonatos agora têm arquibancada cheia e jogos ainda mais 
bonitos, o parquinho é o ponto de encontro da criançada e atividades de cultura e lazer 
organizadas pela comunidade viraram rotina.

AS PRAÇAS REVITALIZADAS PELO PROJETO 
PRAÇAS DA PAZ SULAMÉRICA5
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Brasilândia - Jardim Tereza

Área: 7.000 m2

A praça do Jardim Tereza faz parte de uma área de 22.000 m² que possui, além da pra-
ça, uma CEI (Centro de Educação Infantil) e uma EMEI (Escola Municipal de Educação 
Infantil)e uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental). 

Depois da revitalização, o espaço ganhou em diversidade de equipamentos, sendo um 
pólo de lazer e cultura para diferentes públicos. A praça tem campo de futebol, parqui-
nho infantil, pista de bocha, quadra de basquete, pista de skate, palco para apresenta-
ções culturais. Todos encontram no espaço alguma forma de diversão, o que estimula 
ainda mais a convivência comunitária no bairro.

Jardim Ângela - Chácara Sonho Azul

Área: 3.000 m2

A praça da chácara Sonho Azul fica localizada numa área de recente ocupação popular 
com infraestrutura urbana ainda precária. 

A reforma trouxe uma cara nova para o espaço: agora há uma quadra coberta para 
street ball, uma quadra poliesportiva, pista de caminhada, parquinho infantil e uma 
pista de skate. A praça está sempre cheia de jovens, que estão fazendo do espaço um 
local para a produção de cultura e troca de conhecimento.
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ANEXO 1
Roteiro para Mapeamento

1. DADOS

Nome da Instituição ou Grupo:• 

Endereço:• 

Telefone:• 

Site / E-mail:• 

Pessoa de referência:• 

2. ATUAÇÃO

Quais atividades são realizadas pelo grupo ou instituição? Quem as realiza? Alguma • 
atividade na praça?

Quem são as pessoas atuantes do grupo ou instituição? • 

O grupo ou instituição organiza reuniões comunitárias?• 

Qual o objetivo ou projeto de futuro do grupo ou instituição?• 

Quais os principais desafios?• 

Tem interesse em participar do processo de revitalização da praça?• 
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ANEXO 2
Roteiro para Ambiência

Como a praça é ocupada nos diversos horários do dia (manhã, tarde e noite)?• 

Quais são os públicos que ocupam a praça? (mulheres, crianças, jovens, idosos...)• 

A praça é ocupada por grupos (times, bandas, capoeira, etc...)? Quais?• 

Quais atividades são realizadas na praça?• 

Estas atividades são espontâneas ou organizadas?• 

Em relação às atividades organizadas:

Quem organiza estas atividades?• 

Como elas são organizadas?• 

Como os diversos moradores percebem o espaço?• 

Como os moradores vêem a atuação do poder público no espaço?• 

Existem moradores que são considerados lideranças pela comunidade? Como esta • 
liderança é exercida?

Existe algum tipo de reunião comunitária?• 

Há presença do poder público (subprefeitura e afins). Como ela se dá?• 
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Como se dá a limpeza da praça? • 

ANEXO 3
Pesquisa com a Comunidade

DADOS DO ENTREVISTADO(A)_________________________________________________

Nome (opcional): __________________________________________________________

Endereço (opcional): _______________________________________________________

Sexo: F (   ) M (   )          Idade: __________    Naturalidade: _____________

Grau de escolaridade: 

(   ) analfabeto   (   ) ensino fundamental   (   ) ensino médio   (   ) ensino superior

(   ) incompleto   (   ) completo      (   ) cursando

Qual o local de origem do responsável pelo domicílio onde você mora? 

_________________________________________________________________________

Há quanto tempo você mora na região?________________________________________

Quantas pessoas moram na sua casa? ___ crianças  ___ jovens  ___ adultos  ___ idosos

QUESTIONÁRIO  ABRANGENTE_________________________________________________

1. Você ou alguém da sua família participa de alguma atividade ou grupo comunitário?    

(exemplo: igreja, campeonato, agente jovem, partido político, etc).

(   ) Sim    (   ) Não 

Qual? ____________________________________________________________________

2. Como você se informa sobre os acontecimentos? 

(   ) TV            (   ) jornais/revistas   (   ) rádio   (   ) conversa com amigos  
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(   ) internet    (   ) não se informa    (   ) outros __________________

3. Na sua opinião, quais são os principais problemas do bairro?

4. Na sua opinião, quais são as principais qualidades da Vila Iolanda I? 

5. Na sua opinião, quem pode resolver os problemas da comunidade? 

(   ) poder público    (   ) comunidade   (   ) as pessoas individualmente  

(   ) Deus                 (   ) ninguém         (   ) outros ___________________

6. O que você gosta de fazer para se divertir? (até 3 alternativas)

(   ) ver TV              (   ) encontrar os amigos     (   ) ficar na rua/praça      

(   ) namorar           (   ) ouvir música                (   ) ir ao cinema                          

(   ) ler                   (   ) praticar esporte           (   ) ir ao shopping    

(   ) outros_______________________________________________________

QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO___________________________________________________

1. Você conhece a praça? (   ) Sim      (   ) Não

2. Você frequenta a praça? (   ) Sim      (   ) Não

* Somente para quem respondeu sim à pergunta acima

> 2-A. Como você a utiliza? 

(   ) passagem      (   ) esporte                (   ) brincar     

(   ) namorar        (   ) passar o tempo     (   ) encontrar os amigos 

(   ) outros __________________________

* Somente para quem respondeu não

> 2-B. Por que você não a frequenta? 

  (   ) medo                   (   ) falta de equipamento                       

  (   ) não conhece quem freqüenta       (   ) não vai gente da minha idade

  (   ) minha mãe/pai não deixa           (   ) insegurança      

  (   ) outros ___________________
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3. Na sua opinião, quais são os principais problemas deste espaço? (até 2 alternativas)

(   ) falta de segurança                      (   ) abandono              (   ) iluminação       

(   ) falta de equipamentos                (   ) sujeira                  (   ) droga     

(   ) não vai gente da minha idade      (   ) é perigoso             (   ) é feio

(   ) outros ____________________________

4. Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorá-lo? (até 2 alternativas)

(   ) limpeza          (    ) iluminação         (   ) equipamentos de lazer 

(   ) segurança      (    ) jardinagem         (   ) lugar para sentar

(   ) atividades culturais e esportivas       (   ) outros __________________________

5. O que você considera importante ter em uma praça? (até 6 alternativas)

(   ) quadra esportiva     (   ) campinho     (   ) parquinho             (   ) árvores  

(   )mesas de jogos        (   ) palco           (   ) bancos                  (   ) pista de skate       

(   ) pista de corrida       (   ) ciclovia        (   ) vestiário                (   ) churrasqueira

(   ) espaço coberto       (   ) lixeiras         (   ) arquibancada         (   ) bebedouro

(   ) mesas                    (   ) jardim          (   ) equipamento de ginástica                

(   ) equipamentos públicos (posto de polícia, saúde, etc)    

(   ) outros___________________________________________________________

6. Se houvesse coleta seletiva na praça você a utilizaria? 

(   ) Sim      (   ) Não

7. Quais atividades de lazer você gostaria de fazer na praça? (até 3 alternativas)

(   ) futebol              (   ) vôlei           (   ) basquete                    (   ) handebol    

(   ) dança               (   ) shows         (   ) eventos culturais         (   ) oficinas

(   ) conversar          (   ) ler              (   ) jogo de mesa              (   ) capoeira               

(   ) brincadeiras (pega-pega, pião, bolinha de gude, pipa, etc)   (   ) skate

(   ) outras ___________________________________________________________
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8. Você conhece pessoas ou instituições que já realizaram alguma ação no campinho? 

(   ) Sim     (   ) Não    

Quem? _________________________  Qual? ________________________________

9. Você gostaria de participar do projeto “Praças da Paz SulAmérica”? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Como? ______________________________________________________________

AVALIAÇÃO DA PESQUISA_____________________________________________________

O que você achou desta pesquisa?

 (   ) importante   (   ) interessante    (   ) útil    (   ) inútil    (   ) Outros __________

Você gostou de ser entrevistado?   (    ) Sim     (   ) Não    Porquê? _______________
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ANEXO 4
Instrumento de registro das visitas à 

outros espaços públicos

Nome da Praça/Parque: ____________________________________________________

O que você achou do local? Como o espaço é ocupado? Exemplifique.

Você mudaria algo? O que você levaria como exemplo para a 
praça da sua comunidade?
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ANEXO 5
Recomendações para planejar, 

divulgar e conduzir uma reunião comunitária

Onde e quando fazer a reunião?

É importante • definir com os participantes das reuniões qual o melhor horário 
para a maioria. Preferencialmente, à noite ou aos finais de semana para que os 
moradores que trabalham possam participar.

A reunião pode ser realizada na própria praça ou em algum outro espaço da co-• 
munidade; é melhor que seja em um lugar público ou aberto. O importante é que 
seja um espaço onde todos se sintam à vontade para participar. Por exemplo, se 
existe rixa entre duas associações da região, evite fazer a reunião em uma delas. 

É interessante que o lugar seja visível, como a própria praça ou alguma garagem • 
aberta, pois ajuda a instigar a curiosidade e interesse dos moradores.

Como divulgar a reunião?

Especialmente no início do projeto é muito importante que o educador seja o ar-• 
ticulador da reunião, convidando e mobilizando os possíveis interessados a partici-
par. Este boca-a-boca costuma ser muito eficaz para divulgação.

O educador deve estar atento às estratégias que funcionam melhor naquela comu-• 
nidade: carro de som, faixa, cartaz... O importante é que os moradores saibam a 
data, o local da reunião e que todos os interessados podem participar.

É importante atribuir à reunião um status de espaço coletivo de decisões, resolução • 
de conflitos e discussão sobre problemas trazidos no dia-a-dia pela comunidade. 
Isso gera interesse e confere valor a este espaço.

A organização de eventos comunitários costuma ser uma pauta bastante motiva-• 
dora para a participação da comunidade nas reuniões. A ação prática ajuda a dar 
concretude à atuação do grupo e fortalece a mobilização.

Como conduzir a reunião?

As reuniões comunitárias devem ter objetivos claros e comuns a todos os partici-• 
pantes. Para isso é muito importante elaborar, conjuntamente, no início da reu-
nião, uma pauta com todos os assuntos a serem discutidos no dia e organizar os 
assuntos por ordem de prioridade.

Quando um determinado assunto interessa apenas a uma parte dos participantes como, • 
por exemplo, os detalhes da organização de um campeonato, é preferível marcar outro 
momento apenas com eles ou deixar o assunto para o final da reunião.

Produzir um registro coletivo da reunião anotando as decisões, os encaminhamen-• 
tos e os responsáveis em uma folha tamanho A3 afixada na parede, por exemplo, 
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permite que todos acompanhem os assuntos a serem discutidos e suas delibera-
ções. Além disso, serve como memória das decisões do grupo que pode ser resga-
tada posteriormente.

Cuidado para que algumas discussões não se tornem muito extensas inviabilizando • 
as discussões de outros assuntos importantes. Se perceber que algum tema está 
mobilizando muito os participantes, divida a decisão de priorizá-lo com todos, ava-
liando as consequências de não discutirem os demais itens da pauta.

Vale lembrar que, apesar da reunião ser um momento de decisões importantes para • 
gestão da praça, deve-se cuidar para que não se torne um espaço muito formal e 
excessivamente regrado, pois isso pode deixar as pessoas pouco à vontade. Em al-
guns momentos, vale deixar que assuntos que fujam da pauta, mas que interessam 
a todos, façam parte da reunião. 

Como o mediador deve atuar?

Num primeiro momento, é importante que o educador realize o papel de mediador • 
das reuniões, garantindo e incentivando a fala de todos os participantes. 

O mediador deve assegurar livre circulação das informações entre os participantes. • 
Em alguns casos, é válido retomar brevemente algumas informações importantes 
sobre o assunto para que as pessoas saibam e possam opinar sobre o que está sendo 
discutido.

Em casos de conflitos ou discussão, é muito importante que o mediador garanta • 
que todos possam se colocar e que suas opiniões sejam ouvidas e respeitadas. O 
mediador deve cuidar para que as críticas e dificuldades não sejam personalizadas 
nem tenham um tom ofensivo. 

A diversidade de opiniões pode gerar divergências e conflitos que devem ser enca-• 
rados como algo natural, importante e positivo. Os conflitos fazem parte da con-
vivência e não devem ser escondidos, mas sim explicitados e debatidos de forma 
coletiva e construtiva. 

Quando existe algum conflito é importante que todos os envolvidos estejam pre-• 
sentes na reunião. 

É comum, em algumas reuniões, que determinados participantes se sintam com • 
mais autoridade do que os demais pelos serviços prestados. É importante que o me-
diador se contraponha a esta posição, ampliando o debate a todos os participantes, 
pelos serviços já prestados à comunidade.

Quais as possíveis dificuldades?

É natural que em algumas reuniões o número de pessoas seja abaixo do esperado. A • 
participação costuma oscilar bastante, especialmente nas primeiras reuniões. O im-
portante é insistir até que a comunidade se aproprie deste espaço de participação.

Nos casos em que o número de participantes é abaixo do esperado é importante • 
valorizar as pessoas presentes e não apenas lamentar as ausentes. Em alguns casos, 
vale pensar junto quais as possíveis estratégias para mobilizar mais pessoas.
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ANEXO 6
Registro mensal do educador

Esse instrumento pretende organizar as informações do dia a dia em cada praça do 
projeto, registra as dificuldades e soluções encontradas no processo e contribui para a 
visualização dos resultados alcançados e dos desafios de cada praça.

1) Quadro Articulação Comunitária

 1.1 Reuniões com moradores:

Quantas reuniões foram realizadas? ____________

Data Participantes Assuntos Principais e encaminhamentos

 

Como foi a participação da comunidade nas reuniões?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Como foi a atuação do cogestor nas reuniões? Houve alguma dificuldade na condução? 
Se sim, como conduziu?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fizemos alguma atividade de formação com o grupo?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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De modo geral, como você avalia as reuniões neste mês? (avanços, dificuldades, im-
pressões etc.)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 1.2 – Fóruns locais e outros espaços de participação da região

Além das reuniões com os moradores, participamos de outros fóruns ou espaços de 
participação local (ex: Conseg, fórum em defesa da vida, fórum em defesa da criança 
e do adolescente)?

Data Reunião/Fórum Assuntos Participantes da 
comunidade

Como foi a nossa atuação nestes espaços? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Algum morador da praça participou destes espaços? Como foi participação?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Quadro Ocupação da Praça: 

 2.1 Ocupação no dia a dia

Como a praça tem sido ocupada no dia a dia? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Há diversidade de público frequentando? (gênero, idade, modalidades esportivas, 
etc.)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Houve alguma situação de conflito ou violência na praça ou no entorno? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Realizamos algum trabalho de mediação de conflitos?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 2.2 Eventos Comunitários

Foram realizados eventos comunitários na praça este mês?

Evento 1

Descrição da atividade

Quem organizou?

Público alvo

Quantidade de público participante

Formas de divulgação

Quem foram os parceiros?

Pontos positivos

Pontos negativos

Alguma situação para mediação?
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Evento 2

Descrição da atividade

Quem organizou?

Público alvo

Quantidade de público participante

Formas de divulgação

Quem foram os parceiros?

Pontos positivos

Pontos negativos

Alguma situação para mediação?

De modo geral, como você avalia os eventos realizados? (avanços, dificuldades comen-
tários...)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Quadro Poder Público

Houve visitas e encaminhamentos do projeto junto ao poder público?

Com quem? 
(escola, sub, 

secretarias...)

Para que? 
(motivos)

Resultados 
(se houver)
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Você soube de alguém na comunidade que tenha procurado o poder público por algum 
motivo? Como foi?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Alguém do poder público visitou a praça neste mês? Porquê? Como foi?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Comentários (se julgar necessário):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Quadro Juventude

Média de participantes* no mês:_____

 (*participantes = envolvidos na organização de em alguma ação)

Faixa etária: Nº de jovens de 15 a 18 anos :________

Nº de jovens de 18 até 29 anos:________

Obs.:_____________________________________________________________________

Quantos jovens homens:_________    Quantas jovens mulheres: ________

Obs.: ____________________________________________________________________

Realizamos atividades de formação para juventude este mês? Se sim, como foram?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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A juventude organizou ou participou de eventos realizados na praça? Como foi?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Realizamos alguma estratégia de aproximação da juventude neste mês? Qual? 
Como foi?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Comentários / Observações

Espaço para algum registro que julgar importante...

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO 7
Coleta de opinião dos moradores 
Final da fase 1 - Praças da Paz

Você gostou da “nova” praça ? (   ) sim (   ) não  

O que você mais gostou na Praça? ____________________________________________

Tem algum espaço ou equipamento que você não gostou?
_________________________________________________________________________

O que mais mudou na praça, assinale até 3 alternativas:
(   ) a utilização, muita gente está usando
(   ) a segurança, está mais seguro ir na praça
(   ) todo mundo pode usar, qualquer idade...
(   ) diminuiu o vandalismo e o mau uso
(   ) melhorou a limpeza, o pessoal joga menos lixo
(   ) está mais bonita e cuidada  

Você gostaria de contribuir com as atividades da praça? (   ) sim (   ) não. Como?
_________________________________________________________________________

Você já participa de algum grupo esportivo, cultural ou comunitário? (   ) sim (  ) não. 
Caso a resposta seja positiva, qual?   
_________________________________________________________________________

Gostaria de deixar seu contato? Nome:________________________ Idade:_________

Fones:_____________________________ E-mail:_______________________________

Endereço:________________________________________________________________
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ANEXO 8
Coleta de opinião dos moradores 
Final da fase 2 - Praças da Paz

Obs.: Aplicar durante o final de semana

Maiores de 15 anos

Praça:   (   ) Brasilândia      (   ) Jd. Ângela      (   ) Lajeado

Nome (opcional):     Idade: 

Sexo : (   ) fem    (   ) masc

1) Você conhece e freqüenta esta praça?

(   ) Sim  (   ) Não, é minha primeira vez aqui  

Se a pessoa responder não, pergunte: porquê?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Se a pessoa respondeu SIM, pergunte: Com que frequência você usa esta praça?
(  ) às vezes nos finais de semana
(  ) todos os finais de semana
(  ) às vezes durante a semana
(  ) todos os dias durante a semana

Na sua opinião, o que a praça representa hoje para a comunidade? A comunidade está 
satisfeita com o uso do espaço? (    ) sim      (    ) não          Porquê?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2) Dê sua opinião sobre estas frases de como é a praça hoje:

a) Muita gente, de qualquer idade, está usando a praça: 

□ concordo           □ concordo em parte           □ discordo em parte            □ discordo 



PRAÇAS DA PAZ SULAMÉRICA - Sistematização da metodologia

60

Se a pessoa respondeu concordo ou concordo em parte, pergunte: você pode me dar 
um exemplo?

_________________________________________________________________________

Se a pessoa respondeu discordo em parte ou discordo, pergunte: porquê?

_________________________________________________________________________

b) Os moradores organizam juntos as atividades que acontecem nesta praça:

□ concordo           □ concordo em parte           □ discordo em parte            □ discordo

Se a pessoa respondeu concordo ou concordo em parte, pergunte: você conhece al-
guém ou um grupo que organiza as atividades?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Se a pessoa respondeu discordo em parte ou discordo, pergunte: porquê?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) A praça está mais bonita e cuidada:  

□ concordo           □ concordo em parte           □ discordo em parte            □ discordo

Se a pessoa respondeu concordo ou concordo em parte, pergunte: quem você acha que 
cuida da praça?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Se a pessoa respondeu discordo em parte ou discordo, pergunte: o que precisa aconte-
cer pra praça ficar bem bonita e cuidada?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

E depois: Na sua opinião quem cuida hoje da praça?
(    ) os moradores em geral  (    ) profissionais do sou da paz 
(    ) a subprefeitura    (    ) os jovens da região
(    ) outros, quais ? ________________________________________________________
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d) Diminuiu o vandalismo e/ou mau uso: 

□ concordo           □ concordo em parte           □ discordo em parte            □ discordo

Se a pessoa respondeu concordo ou concordo em parte, pergunte: o que mudou?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Se a pessoa respondeu discordo em parte ou discordo, pergunte: porquê?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

e) A gente se sente mais seguro na praça: 

□ concordo           □ concordo em parte           □ discordo em parte            □ discordo

Se a pessoa respondeu concordo ou concordo em parte, pergunte: como assim? Dê um 
exemplo:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Se a pessoa respondeu discordo em parte ou discordo, pergunte: porquê? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

E depois: Na sua opinião, o que falta para esta praça ser um lugar seguro? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Essa praça é diferente de outras praças da região?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

f) A comunidade participa mais depois da reforma da praça   

□ concordo           □ concordo em parte           □ discordo em parte            □ discordo
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Se a pessoa respondeu concordo ou concordo em parte, pergunte: como assim? Dê um 
exemplo:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

E depois: Na sua opinião quem organiza as atividades da praça?
(    ) os moradores em geral  (    ) profissionais do sou da paz 
(    ) a subprefeitura    (    ) os jovens da região
(    ) outros, quais ? _______________________________________________________

Se a pessoa respondeu discordo em parte ou discordo, pergunte: porquê? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Espaço para entrevistador registrar observações ou algo que a pessoa queira contar:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - PRAÇAS DA PAZ
QUESTIONÁRIO MORADORES

Legenda para o entrevistador: 
RU: Resposta Única / RM: Resposta Múltipla (a pessoa pode responder mais de uma opção) 
ESPONTÂNEO: 1ª resposta dada pelo entrevistado. Se não souber responder, ler
cada uma das alternativas.
< Ler as alternativas >: Leia antes da pessoa responder.

ENTREVISTADOR: ______________________________________________________

PRAÇA:  ( 1 ) Elisa Maria           ( 2 ) Itaberaba-Açu          ( 3 ) Sonho Azul

LOCAL DA ENTREVISTA: 
(     ) Na praça          (     ) Perto da praça          (     ) Mais afastado da praça

ENTREVISTADO:  ( 1 ) Masculino           ( 2 ) Feminino           Idade: _________________

Bom dia/tarde, eu sou ____________________ pesquisador(a) voluntário do Instituto 
SOU DA PAZ e junto com o  IDECA estamos aqui para realizar uma pesquisa sobre a 
praça ____________________ para entender se as pessoas gostam da praça, quem 
usa, quem cuida... você poderia colaborar? 

1. Você mora neste bairro há mais de 3 anos?
(1) Sim < Continue >          (2) Não < Agradeça e encerre > 

Caso a entrevista não esteja sendo realizada na praça, pergunte:

2. Conhece a praça que existe aqui?
(1) Sim < Continue >          (2) Não < Anote sexo e idade, agradeça e encerre >

(CONTINUE COM O RESPONDENTE QUALIFICADO) < Deve ter 15 anos ou mais, morar 
na região há mais de 3 anos e conhecer a praça >
Nossa pesquisa levará cerca de 15 minutos. Fique a vontade para responder, não exis-
tem respostas certas ou erradas, e nem você será identificado. Podemos começar?

3. Você sabe que este espaço – da praça -  foi reformado há 3 anos?
( 1 ) Sim  < Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 7 > 

4. Você ficou sabendo das reuniões com moradores para discussão da reforma desta praça?
( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 6 >

5. Você participou de alguma dessas reuniões? 
( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Continue >

6. Você ficou satisfeito com o resultado da reforma?
( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Continue >

7. Quando você pensa na praça, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça?  
(ESPONTÂNEO + RM)

< Se necessário, esclarecer:  O que esse espaço representa ou significa para você? >       
Espaço de convivência da comunidade 1 Lugar perigoso – outros perigos 6
Espaço para encontrar amigos 2 Passagem para outros lugares 4
Espaço de lazer (brincar / descansar, passear) 3 Depósito de lixo / entulho 8
Espaço para atividades físicas e esportivas 4 Nada / não representa nada 9
Lugar perigoso – drogas   5 Outro: 10

< seu nome >

< nome da praça >
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PERGUNTE ATENÇÃO Orientações< >

ANEXO 9
Questionário de avaliação com moradores 

(final do projeto)
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8. Você utiliza ou frequenta a praça?  (RU)
( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não  < Pular para a 12 >

9. Com que frequência (RU) < Ler as alternativas >
1 vez por semana 1

2 vezes por semana 2

3 vezes por semana 3

Somente aos finais de semana 4

Somente durante a semana 5

Todos os dias 6

10. Em que horário? (RM)
Manhã 1

Tarde 2

Noite 3

11. Para que tipo de atividade? O que você faz na praça? (ESPONTÂNEO + RM) 
Atividades culturais (shows, eventos, teatro, circo) 1

Atividades em família 2

Assistir atividades físicas e esportivas (exercícios, corrida, jogos) 3

Praticar atividades físicas e esportivas (exercícios, corrida, jogos) 4

Bicicleta / skate 5

Brincadeiras de crianças 6

Encontro com amigos e vizinhos 7

Passeios / descanso / passar o tempo 8

Passagem para outros lugares 9

Outra: 10

Se a passoa responder “nada”, estimule: Você passa o tempo, descansa, encontra 
amigos, pratica atividades físicas, usa como passagem?

< Pular para 13 >

12. Por que não? (ESPONTÂNEO + RM) 
Falta de tempo / não tenho tempo 1

Espaço mal conservado / sujo 2

É perigoso 3

Não é iluminado 4

Não gosto de frequentar esses lugares 5

Falta de interesse 6

Pessoas que freqüentam 7

Outra: 8

13. Algum dos seus familiares - que moram com você - utilizam ou frequentam a praça? (RU)
( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 17 >

USAR COMO REFERÊNCIA O FAMILIAR QUE MAIS UTILIZA A PRAÇA



PRAÇAS DA PAZ SULAMÉRICA - Sistematização da metodologia

65

14. Com que frequência (RU) < Ler as alternativas >
1 vez por semana 1

2 vezes por semana 2

3 vezes por semana 3

Somente aos finais de semana 4

Somente durante a semana 5

Todos os dias 6

15. Em que horário? (ESPONTÂNEO + RM)
Manhã 1

Tarde 2

Noite 3

16. Para que tipo de atividade? O que eles fazem na praça? (ESPONTÂNEO + RM) 
Atividades culturais (shows, eventos, teatro, circo) 1

Atividades em família 2

Assistir atividades físicas e esportivas (exercícios, corrida, jogos) 3

Praticar atividades físicas e esportivas (exercícios, corrida, jogos) 4

Bicicleta / skate 5

Brincadeiras de crianças 6

Encontro com amigos e vizinhos 7

Passeios / descanso / passar o tempo 8

Passagem para outros lugares 9

Outra: 10
< Pular para 18 >

17. Por que não? (ESPONTÂNEO + RM) 
Falta de tempo / não tenho tempo 1

Espaço mal conservado / sujo 2

É perigoso 3

Não é iluminado 4

Não gosto de frequentar esses lugares 5

Falta de interesse 6

Pessoas que frequentam 7

Outra: 8

18. Em sua opinião, essa praça é: (RU) < Ler as alternativas >

Não ler a alternativa 3, mas preencher caso apareça.

Muito usada 1

Ou pouco usada? 2

Mais ou menos 3
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19. Quem utiliza/frequenta esse espaço? (RM) < Ler as alternativas >
RM

Crianças até 12 anos 1

Adolescentes de 13 a 18 anos 2

Jovens de 19 a 29 anos 3

Adultos acima de 29 anos 4

Ou idosos? 5

20. A maioria é do sexo masculino ou feminino? (ESPONTÂNEO + RU)
RU

Masculino 1

Feminino 2

Ambos 3

21. Essas pessoas utilizam o espaço para que tipo de atividade? (ESPONTÂNEO + RM) 
RM

Atividades culturais (shows, eventos, teatro, circo) 1

Atividades físicas e esportivas (exercícios, corrida, jogos, etc.) 2

Bicicleta / skate 3

Brincadeiras de crianças 4

Bagunça 5

Drogas 6

Encontro de turmas 7

Passeios / descanso / passar o tempo 8

Passagem para outros lugares 9

Outra (especificar): 10

22. Destas atividades que as pessoas fazem, qual a que você acha bacana? ______
_____________________________________________________________________

23. E quais você não gosta? _____________________________________________

24. Existem combinados e regras criados pelos moradores para a utilização da praça? 
( 1 ) Sim < Continue >    ( 2 ) Não < Pular para 26 >    ( 3 ) Não sei < Pular para 26 >      

25. Como estes combinados foram construídos? (ESPONTÂNEO) 
( 1 ) Não sei                                           ( 2 ) Espontaneamente pelos moradores         
( 3 ) Em reuniões comunitárias        ( 4 ) Outros: _________________________

26. Pelo o que você sabe ou ouviu falar acontecem eventos esportivos ou 
culturais na praça?

( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 29 >  

27. Poderia dar algum exemplo de alguma atividade ou evento que já aconteceu?
Exemplo I:   _________________________________________________________
Exemplo II:  _________________________________________________________
Exemplo III: _________________________________________________________
< Continue >
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28. Quem organiza essas atividades na praça? (ESPONTÂNEO + RM)  

ATENÇÃO: Codificar “Sou da Paz” se mencionar nome dos educadores: Michelle, 
Ricardo, Felipe, Macarrão, Márcio, Israel

Associação de bairro / entidades 1
Grupo de moradores / comunidade 2
Morador (a) 3
Escola 4
Igreja 5
Iniciativa privada / empresas / comércio 6
Instituto Sou da Paz 7
ONGs 8
Políticos / vereadores / deputados 9
Prefeitura / pessoal da prefeitura 10
Voluntários 11
Não sabe 12
Outro: 13
Ninguém 14

< Continue >

29. Na sua opinião, quem é o responsável pelo cuidado com a praça?  
(ESPONTÂNEO – RM) 

ATENÇÃO: Codificar “Sou da Paz” se mencionar nome dos educadores: Michelle, 
Ricardo, Felipe, Macarrão, Márcio, Israel

Associação de bairro / entidades 1
Grupo de moradores / comunidade 2
Morador (a) 3
Escola 4
Igreja 5
Iniciativa privada / empresas / comércio 6
Instituto Sou da Paz 7
ONGs 8
Políticos / vereadores / deputados 9
Prefeitura / pessoal da prefeitura 10
Voluntários 11
Não sabe 12
Outro: 13
Ninguém 14

< Continue >
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30. Existe algum grupo de moradores que cuida da praça?
 ( 1 ) Sim< Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 40 >         ( 3 ) Não sei < Pular para 40 >        

31. Como você sabe que esse grupo de moradores que cuidam da praça existe?
(ESPONTÂNEO + RM)

Conheço pessoas que participam das reuniões 1

Vejo as reuniões acontecendo 2

Fico sabendo das decisões 3

Pelas atividades que são realizadas no espaço 4

Outra: 5

Outra: 6

32. Esse grupo de moradores costuma se reunir para discutir as questões 
relacionadas à praça? (ESPONTÂNEO + RU)

 ( 1 ) Sim < Continue >        ( 2 ) Não < Pular para 39>         ( 3 ) Não sei < Pular para 39 > 

33. Essas reuniões são abertas para a participação da comunidade?
( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Continue >         ( 3 ) Não sei < Continue > 

34. Você participa ou já participou desses encontros/reuniões? (ESPONTÂNEO + RU)
 ( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 36 > 

35. Com que frequência você participa? (ESPONTÂNEO + RU)
 ( 1 ) Participei uma vez         ( 2 ) Participei algumas vezes         ( 3 ) Sempre participo
< Pular para 37 >

36. Por que motivo não participa? (ESPONTÂNEO + RM)
Não tenho tempo 1

Não resolve nada 2

Não tenho interesse pelos assuntos discutidos 3

Não gosto das pessoas que participam 4

Não fico sabendo quando acontece 5

Outra: 6

37. Você fica sabendo do que foi discutido na reunião? (ESPONTÂNEO + RU)
 ( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não  < Pular para 39 >

38. De que forma você fica sabendo? (ESPONTÂNEO + RM)
( 1 ) Conversas entre os moradores         ( 2 ) Mural 
( 3 ) Informativo                                            ( 4 ) Outros

39. Você se sente representado por este grupo? (ESPONTÂNEO + RU) 
 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não         ( 3 ) Não sei 

40. Pelo o que você sabe ou ouviu falar, a prefeitura ajuda a organizar/ 
promover eventos esportivos e culturais no local?

 ( 1 ) Sim < Continue >         ( 2 ) Não < Pular para 43 > ( 2 ) Não sei < Pular para 43 > 
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41. Poderia dar algum exemplo de alguma atividade ou evento que já aconteceu, or-
ganizado pela Prefeitura?

Exemplo I:   _________________________________________________________
Exemplo II:  _________________________________________________________

42. Alguns desses eventos foram solicitados pela comunidade?
 ( 1 ) Sim  < Continua >      ( 2 ) Não < Continua >         ( 3 ) Não sei responder < Continua >

43. A Subprefeitura cuida da manutenção/limpeza deste espaço?
 ( 1 ) Sim < Continua >     ( 2 ) Não < Continua >         ( 3 ) Não sei < Continua >

44. Como avalia a atuação da Subprefeitura em relação ao atendimento das neces-
sidades da praça? 
(Ex: manutenção, limpeza, organização de atividades) (RU) < Ler as alternativas >  

Muito boa 1

Boa 2

Regular 3

Ruim 4

Ou péssima? 5

45. Existe diálogo (conversa) entre o poder público e a sua comunidade?
 ( 1 ) Sim < Continua >      ( 2 ) Não < Pular para 48 >         ( 3 ) Não sei < Pular para 48 >

46. Quem da comunidade participa desse diálogo (conversa) junto com o poder pú-
blico?  (RU) < Ler as alternativas >

Não sei 1

Moradores individualmente 2

Associação de moradores 3

O grupo da praça 4

47. O diálogo entre comunidade e poder público aumentou após a reforma da 
“praça”? (RU)

 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não         ( 3 ) Não sei responder

48. Com relação à segurança, você considera essa praça: (RU) < Ler as alternativas >
Pouco segura – perigosa 1

Médio segura – utilização possível em alguns horários 2

Muito segura 3

49. Essa praça ficou mais segura após a reforma? (RU)
 ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não      ( 3 ) Mais ou menos

50. Da reforma até hoje, o número de conflitos em relação ao uso da praça. 
 ( 1 ) Diminuiu      ( 2 ) Aumentou      ( 3 ) Esta igual      ( 4 ) Não sei < Pular para 52> 

EXPLICAR SE FOR O CASO: por exemplo, pessoas que quererem usar o campo na 
mesma hora, gente que quer show e outros querem campeonato...

< Ler as alternativas >
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51. Quando existem conflitos em relação ao uso da praça, como eles costumam ser 
resolvidos?  (ESPONTÂNEO + RM)

Pela conversa, na hora entre os próprios envolvidos 1

Pela conversa, nas reuniões comunitárias 2

Pela Polícia 3

Pela força ( briga, ameaça, etc.) 4

Pelo crime organizado 5

Não sei 6

Outros: 7

52. Pelo o que você observa, esse espaço está: (RU) < Ler as alternativas >
Bem cuidado 1

Mais ou menos cuidado 2

Ou abandonado? 3

53. Você está satisfeito com a praça, equipamentos e com as atividades que aconte-
cem ali? (RU) < Ler as alternativas >

Por quê?

Pra gente encerrar eu vou fazer mais 3 perguntas sobre você, para gente ter um 
perfil de quem respondeu a pesquisa.

54. Quantas pessoas moram em sua casa incluindo você?  
Único(a) morador(a) 1

2 a 4 pessoas 2

5 a 6 pessoas 3

7 ou mais pessoas 4

NÃO FALAR DAS ALTERNATIVAS... PERGUNTAR, ANOTAR, DEPOIS CLASSIFICAR
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PE
RF

IL
 

55. Até que série você estudou?  (RU)  (ESPONTÂNEO)

56. Qual é a sua ocupação no momento? (RU) < Ler as alternativas >

Muito obrigado(a) pela sua participação. Bom dia/tarde.

Ensino fundamental Da 1ª a 9ª série
Ensino médio 1º, 2º e 3º ano
Ensino superior Faculdade
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