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Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra da Universidade de
Colúmbia para compartilhar e trocar conhecimento, construir redes e promover o diálogo entre as comunidades,
profissionais de urbanismo, universidades, ONGs e criadores de normas sobre a participação das pessoas no
enfrentamento do desafio da urbanização inclusiva e mudança climática.

01 PESSOAS CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
Uma exposição itinerante de Global Studio e do Instituto Centro para
Desenvolvimento Urbano Sustentável na Terra na Columbia University,
Nova York. Durante 2013, a exposição viajará para a Tailândia, Brasil,
Austrália, África do Sul, Quênia, Índia, Bangladesh, Filipinas, China e os
Estados Unidos.

02 RESISTENTE, EQUITATIVA, INCLUSIVA, INTELIGENTE E
SUSTENTÁVEL
Para que as cidades sejam Resistentes, Equitativas, Inclusivas,
Inteligentes e Sustentáveis (REIIS) as pessoas devem fazer parte da
conversa. Novas formas de educação e prática podem ajudar a criar a
cidade inclusiva. Pessoas Construindo Cidades Melhores quer provocar
o diálogo na participação e urbanização inclusiva.

03 DESIGUALDADE
A desigualdade medida pela renda (Gini) e desenvolvimento humano
(HDI) é profunda. Em termos globais, os 20% do topo possuem mais
do que 70% da riqueza total mundial. A desigualdade ameaça a
estabilidade econômica e os direitos democráticos na cidade.

04 CRESCIMENTO POPULACIONAL E FAVELAS
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Uma exposição Móvel de 2013

A maior parte do crescimento populacional urbano será nos países em
desenvolvimento. Em 2020, bilhões de pessoas viverão nas cidades e 1.5
bilhão (35%) viverão em favelas. A desigualdade contribui para cidades
espacialmente divididas.

aprendizado e o meio físico para e com as crianças. Além disso, o
projeto se concentrou em desenvolver projetos que gerassem renda
para mulheres e a comunidade, e propostas de plano local promovem
uma escola comunitária pública.

05 MUDANÇAS CLIMÁTICAS

16 ESTUDO DE CASO GLOBAL STUDIO 4: ÁFRICA DO SUL

Os prédios contribuem com cerca de 30% dos gases estufa. Os
quatro maiores países de emissão de carbono são a China, os EEUU,
a EU e a Índia. Os maiores emissores (por toneladas/pessoa) são a
Austrália, EEUU, África do Sul e China. Os destituídos urbanos estão
extremamente vulneráveis ao clima extremo. Para se obter a cidade
inclusiva, os destituídos devem estar no centro das estratégias sobre
alterações climáticas.

06 ENGAJAMENTO DO CIDADÃO E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
O engajamento do cidadão cria uma cidade mais inclusiva? Na cidade
inclusiva, os moradores devem ser capazes de participar em decisões
que afetam a cidade, os bairros e a moradia. Os processos participativos
eficazes podem ser transformadores e fortalecedores. Um modelo
baseado nos direitos, como sustentado por Slum Dwellers International,
promove oportunidade em todas as áreas da vida. Hamdi (2004) diz:
“O projeto participativo (e o planejamento) são a chave para se obter
equidade e eficiência ao formular planos e na governança urbana.”

TRÊS DISTRITOS, JOANESBURGO
O trabalho com as comunidades durante três anos gerou confiança,
conhecimento e três ONGs baseadas na comunidade. Iniciativas
implantadas incluem remediar a saúde ambiental de uma planície
alagada e centro de artes e cultura.

17 ESTUDO DE CASO GLOBAL STUDIO – COMUNIDADE 4: ÁFRICA
DO SUL
DESENVOLVIMENTO LIDERADO PELA COMUNIDADE EM
DIEPSLOOT, JOANESBURGO
A partir do trabalho de Global Studio (2007-2009) as ONGs
baseadas na comunidade DACN e WASSUP, com Sticky Situations
desenvolveram estruturas eficazes para realizar a mudança no
saneamento e nas artes e cultura.

18 PROFISSIONAIS
Como os projetistas engajam as comunidades pelo mundo? Pieterse
(África do Sul), Luansang et al (Tailândia),e Aquilino e Stephenson
(França-Haiti) fornecem algumas percepções sobre a participação
pública e engajamento do cidadão.

Resistente, equitativa, inclusiva,
cidades inteligentes e sustentáveis 
19 ESTUDOS DE CASOS 1-2: SAÚDE
requerem envolvimento dos cidadãos. Healthabitat (Austrália) engaja indígenas australianos, moradores
07 GLOBAL STUDIO
Como os projetistas e planejadores trabalham efetivamente com as
pessoas para lidar com os problemas urbanos e ajudar a criar melhores
resultados? Khosla (Índia), Benit-Gbaffou (África do Sul), Zimbabwe e
Bell (EUA) e da Silva (Brasil) fornecem percepções sobre a percepção
pública e engajamento do cidadão.

08 / 09 A ABORDAGEM GLOBAL STUDIO
Global Studio tem o objetivo de educar profissionais urbanos para
contribuir para a cidade inclusiva através da parceria com moradores.
Com 8 princípios e prioridades orientando a abordagem, Global Studio
traz um draws on a “tool kit” Ode 20 ações participativas possíveis e
um número de perguntas catalisadoras. Os princípios incluem criar
a capacitação de todos os participantes e divulgar resultados para a
comunidade, os acadêmicos e para profissionais de interesse

10 / 1 1 ESTUDO DE CASO GLOBAL STUDIO 1: INDIA
CENTRO DE CIDADE INCLUSIVA, BHOPAL
Uma abordagem baseada na pesquisa e consulta à comunidade,
resultando em propostas de projeto urbano para costurar a cidade
antiga e a nova e criar num novo parque público e uma calçadão em
torno do lado para os cidadãos de Bhopal.

12 / 1 3 ESTUDO DE CASO GLOBAL STUDIO 2: ÍNDIA
BARRIO KABADKHANA, BHOPAL
Duas propostas baseadas em consulta à comunidade para identificar
problemas e oportunidades para a favela urbana. Menores Mudanças –
Grande Diferença. Melhorias de ampliação de bairro melhoram a vida
comunitária, sustento e saúde. Projeto para Habitação explora “ideias
do quadro geral”para uma abordagem – pessoa-reativa ao projeto de
novas moradias como uma alternativa para os blocos elevados Ground
+ 3 apoiado pelas diretrizes JNURRM e RAY Cidade Livre de Favelas.

14 / 1 5 ESTUDO DE CASO GLOBAL STUDIO 3: ÍNDIA
ESCOLA PÚBLICA PREMPURA, BHOPAL
Parceria com escola, comunidade local e ONG para aprimorar o

de vilas do Nepal e inquilinos de moradias públicas em Nova York
para melhorar a saúde através do projeto e estratégias de criação
de recursos. O concurso de projetos da Archive Global internacional
aborda as dificuldades em questões de saúde no Haiti e nos
Camarões.

20 ESTUDOS DE CASO 3-4: OUTORGA DE PODER
A ACCA (Tailândia) e arquitetos comunitários trabalham com
pessoas em 156 cidades e 19 países na Ásia em projetos de melhoria
urbana e de habitação. Alunos de arquitetura da BRAC (Bangladesh)
se engajam em projetos e constroem projetos e fornecem novas
oportunidades para vítimas de ciclones.

21 ACESSO E OPORTUNIDADE
Tendo a oportunidade, as ferramentas e o acesso a informações,
como os destituídos urbanos se tornam agentes eficientes e líderes
de mudança? Boonyabancha (Tailândia), Revi and Patel (Índia), Sclar,
Garau, e Carolini (EUA) fornecem algumas percepções.

22 PARTICIPAR
Como você pode participar? Compartilhe e contribua com sua
experiência e expanda a Rede Pessoas Construindo Cidades Melhores
e recursos base em www.peoplebuildingbettercities.org

23 AGRADECIMENTOS
Sappi Ideas that Matter; BSHF (Fundo de Habitação Social Britânico);
Fundo de Desenvolvimento Internacional da Universidade de Sydnei;
Instituto Índia-Austrália; Studio-X / GSAPP eCSUD / Earth Institute,
Universidade de Columbia; Project Advisory Group; participantes do
Global Studio; Anfitriões da Exposição.

24

COMO O PROJETO PODE AJUDAR A MELHORAR SEU BAIRRO
OU CIDADE?
Acrescente seus comentários! Ou visite
www. peoplebuildingbettercities.org.
Um projeto Global Studio-CSUD na Columbia University em
colaboração com Studio-X, Rio de Janeiro

