PESSOAS
CONSTRUINDO
CIDADES
MELHORES

Participação e
Urbanização Inclusiva

Uma exposição Móvel de 2013

Pessoas Construindo Cidades
Melhores viaja a dez países para
troca de conhecimento, construção
de redes e promoção de diálogo
entre comunidades, urbanistas,
universidades, organizações nãogovernamentais e criadores de
normas sobre os desafios da
urbanização inclusiva e da mudança
climática.
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Edificada no trabalho do
Global Studio, um programa
educacional internacional, essa
exposição documenta projetos
orientados para comunidades
que compartilham um objetivo
comum: a promoção da urbanização
inclusiva para beneficiar a vida
dos necessitados urbanos através
de inovações em projetos e
planejamento participativos.

Pessoas Construindo Cidades
Melhores quer incitar uma conversa.
Convidamos você a participar.

Ao redor do mundo, pessoas demais são excluídas
da autonomias ao desenvolvimento assim como de
seus direitos básicos: habitação decente, segurança
de direito de posse e acesso à água e saneamento.
Estas pessoas são excluídas da prosperidade e da
igualdade de oportunidades.
Novas formas de educação e prática urbanas
podem expandir essas autonomias. Trabalhando
com pessoas em lares e comunidades de baixa
renda, urbanistas podem abordar melhor os
problemas da cidade contemporânea e ajudar a
destravar os benefícios do desenvolvimento.

Cidades sólidas, íntegras,
inclusivas, elegantes
e sustentáveis exigem
envolvimento do
cidadão.
For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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DESIGUALDADE

Problemas
e Questões

DESIGUALDADE DE RENDA
Desigualdade é um
marco das cidades
tanto no mundo
desenvolvido
quanto em
desenvolvimento.
A desigualdade pode causar a exclusão por
classe, raça, gênero ou etnia. Ela aumenta
a vulnerabilidade à catástrofes e resulta no
acesso desigual à habitação, saúde, trabalho,
educação e renda.

DESIGUALDADE DE
RENDA

COEFICIENTE
GINI

Medida pelo coeficiente Gini
onde:

Globalmente

0 = igualdade perfeita e
todos têm a mesma renda

GINI
COEFFICIENT

<.25

100 = desigualdade perfeita
e toda a riqueza vai para
uma pessoa.

Globally

>.60
NO DATA
The Atlantic, 2011, World Bank, CIA, US Census Bureau, OECD StatExtracts
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Ocupação
1% do controle da riqueza nos
EUA. “Ocupar a Wall St.” mudou
o cenário político em 2011 e
se disseminou pelo mundo.
Um movimento populista
que ajudou a re-enquadrar os
debates sobre desigualdade.

TODA A RIQUEZA
VAI PARA UMA
PESSOA
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TODOS TÊM A
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43

SOUTH AFRICA

O coeficiente Gini é uma
medida de renda e de
desigualdade de riqueza. Não
reflete a desigualdade em
um país e não leva em conta
sistemas tributários e gastos
sociais.
GINI Co-Efficient data from the World
Bank, CIA, US Census Bureau, OECD
StatExtracts
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60% da população
mundial consome 21.9%

“A desigualdade mina a força de nossa economia e
contribui para a instabilidade econômica.”
—Joseph Stiglitz
The Price of Inequality: How Today’s Inequality Endangers Our Future, 2012

Os 20% mais ricos no
mundo consomem
76.6%

20% da população
mundial consome 1.5%

FATIA DO CONSUMO
PRIVADO DO MUNDO 2005
source: World Bank
Development Indicators, 2008

DESIGUALDA DE ENTRE PESSOAS
Expectativa De
Vida

Educação

Renda

DESIGUALDADE NO
DESENVOLVIMENTO
HUMANO

ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO

O Índice de Desenvolvimento
Humano é uma estatística
composta de expectativa de
vida, acesso à educação e renda.
Desde 1990, a UNDP tem usado
o índice para classificar os
países em quatro camadas de
desenvolvimento humano.

GlobalMENTE

source: UNDP, Sustainabilty
and Equity, HDI Report, 2011

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

source: UNDP, Sustainabilty
and Equity, HDI Report, 201

High human development
medium human development
low human development
not ranked

Alexandra, Johannesburg, South Africa

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Mulheres e
crianças arcam
com uma carga
desproporcional
da pobreza do
mundo.
Uma cidade justa
requer igualdade de
gênero. Em muitas
cidades as mulheres
não ganham o mesmo
por trabalho igual e
têm a responsabilidade
importante de criar
os filhos. Suas vozes
precisam ser ouvidas.
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“A pobreza não é natural…
ela é criada pelo homem
e pode ser superada pelas
ações dos seres humanos.”
—Nelson Mandela, 2005
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CRESCIMENTO
POPULACIONAL E FAVELAS
Projeção populacional em 2020
População em 2010
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projected
population
in 2010

source: UN Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011
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CRESCIMENTO POPULACIONAL Globalmente
7.1

CRESCIMENTO POPULACIONAL
URBANO PAÍSES SELECIONADOS
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BANGLADESH

O crescimento
populacional é
um fenômeno
progressivamente
urbano,
concentrado
no mundo
desenvolvido.
Atualmente, mais
de um bilhão de
pessoas vivem em
favelas, inclusive
56 milhões em
favelas nos países
desenvolvidos.

AUstralia

‘Fatores que
impulsionam e
recuam’ atraem as
pessoas para as
cidades em busca de
empregos e de uma
vida melhor. Em 2020,
4.2 bilhões de pessoas
viverão nas cidades.
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KENYA
13,826

Projeções da
população de favelas
em milhões (com base
em índice anual de
crescimento de favelas
de 1990- 2001)
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O QUE É UMA
FAVELA? UMA
HABITAÇÃO COM
UM OU MAIS DO
QUE SEGUE:
ÁGUA PRECÁRIA

ESTRUTURAS
DE HABITAÇÃO
PRECÁRIAS

FALTA DE SANEAMENTO

FALTA DE POSSE
ASSEGURADA*

SUPERLOTAÇÃO

Sourced from UN Habitat
* Secure tenure is the ability to live in a place without fear of eviction.

“... a polarização cada vez maior da distribuição da riqueza e do poder está
indelevelmente gravada na forma espacial de nossas cidades, que cada vez mais
se tornam fragmentos fortificados de comunidades cercadas e espaços públicos
privatizados mantidos sob constante vigilância.”
— David Harvey Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, 2012

For more information and
resources on this topic— Use your
smart phone’s QR Code reader.
Population
Growth

Slums
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Em muitas cidades,
quem mora em
favela é mais de
60% da população,
mas são raramente
incluídos em
decisões sobre o
desenvolvimento
da cidade.
Quando incluídos, os carentes urbanos são uma
fonte de se obter o desenvolvimento econômico
e social assim como a justiça ambiental.

MUDANÇA CLIMA
Os carentes urbanos
estão na linha de
frente das alterações
climáticas. Suas
casas e sustento
enfrentam mais
riscos de enchentes,
deslizamentos de
terra e clima radical.

Flooding in the Philippines

“Os carentes que vivem em favelas estão especialmente expostos
ao alto risco dos impactos das alterações climáticas e de
desastres naturais. Eles moram nos locais mais vulneráveis das
cidades, em áreas que são consideradas indesejáveis pelos outros
e, portanto, mais accessíveis.
Os moradores estão expostos a deslizamentos de terra, elevação
do nível do mar e inundações. A exposição ao risco aumenta
devido as condições de vida de superpopulação, falta de
estrutura adequada e de serviços, habitações inseguras, nutrição
inadequada e carencia de saúde. Essas condições podem
transformar um desastre natural ou a alteração climática em uma
catástrofe e pode resultar na perda de serviços básicos, dano
ou destruição de seus lares, perda de seu sustento, má-nutrição,
doenças, incapacitação e óbito.”

AUMENTO DE EMISSÕES
DE CARBONO

‘‘As emissões de carbono
aumentaram em 3% em 2011.
Essas emissões foram as mais
elevadas na história do homem e
54% mais altas do que em 1990.
Em 2011, a queima de carvão foi
responsável por 43% das emissões
totais, o petróleo 34%, e o cimento
5%.”
— Projeto Carbono Global, 2012

Fonte: Baker, J., Climate Change Disaster Risk and the Urban Poor, 2011

Reduzir as emissões de
carbono e reduzir os
efeitos do Aquecimento
Global devem ser o ponto
central da política urbana.

source: Wilson Center

Favela in Rio de Janeiro subject to landslides source: Simon Paul Clarke

ONDE A MITIGAÇÃO E A ADAPTAÇÃO
DE ESTRATÉGIAS PODEM SER
APLICADAS E COMO?

EMISSÕES DE CARBONO

CO2
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FORMA E ESTRUTURA URBANAS
Aumento da densidade para diminuir a
propagação. Aumento do espaço público.
Melhoria de áreas vulneráveis. Construção
de áreas seguras. Garantia de pântanos e
agricultura urbana.

TONELADAS DE CARBONO PER
CAPITA POR
PAÍSES SELECIONADOS EM 2009

AMEAÇAS DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
ELEVAÇÃODO
NÍVELDOMAR

ELEVAÇÃO DE
ENCHENTES

DESTRUIÇÃODEECOSISTEMASE
CIDADES LITORANEAS

CLIMA
EXTREMO

CICLONES

FURACÕES

SECAS

INCENDIOS

FALTADEAGRICULTURAEÁGUA
POTÁVEL

ENCHENTES

DESLIZAMENTOS

CALOR
ELEVADO

SEGURANÇA
ALIMENTÍCIA

Flash flooding in Mumbai, 2005 source: Natural Hazard

ALTERAÇÃO CLIMÁTICA: ALGUMAS SOLUÇÕES
Agricultura urbana

Transporte em massa

A agricultura urbana em Havana contribui para a
proteção dos alimentos e sequestro do carbono, além
de diminuir emissões pelos transportes. photo sourced
from Inhabitat: Design Will Save the World

Os BRTs proporcionam benefícios ambientais e
urbanos em muitas cidades, por exemplo, em Bogotá,
Curitiba, Jacarta, Guangzhou, Ahmedaba. O conforto
e a conveniência do BRT desestimula o uso do carro
particular. photo source: Rail for the Valley

Bicicletas

Densidade

As bicicletas proporcionam um transporte com
emissão zero e eficiente no mundo inteiro. Estimase que um bilhão de pessoas pedalem diariamente.
Pedalar regularmente pode ajudar a lidar e a prevenir
muitas doenças. photo source: Global Studio: Bhopal

O False Creek, em Vancouver possui uma mistura social
e uso misto, bons espaços públicos e é bem servida
pelo transporte público. photo sourced from Cyberdave.
blogspot.com

Construção Verde

Tornar a Cidade Verde

O setor de construção contribui em cerca de 30% das
emissões de gases de estufa e consome até 40% de toda
a energia. Council House 2, em Melbourne (2006) é um
exemplo de como o governo local pode dar o exemplo.
photo sourced from City of Melbourne

Million Trees NYC é um programa municipal público
e privado de seqüestro de carbono para aumentar as
florestas urbanas em Nova York, em 20%. photo sourced
from Hunter College— CUNY

INFRAESTRUTURA URBANA
Implementação de sistemas de energia
renovável por toda a cidade. Captação
de gás natural. Reciclagem de lixo.
Fornecimento de serviços básicos a todos
os residentes.
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Emissões de CO2 contribuem ao clima extremos e aquecimento global.
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source: World Bank Development Indicators

SEQUESTRO DE CARBONO
Plantar árvores e aumentar florestas
urbanas.
TransportES
Diminuir a dependência de carros.
Expandir o tráfego público de
tecnologia limpa para todos os grupos
sócio-econômicos. Favorecer ciclistas
e pedestres.
CONSTRUÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Incentivar projeto de energia, materiais
e tecnologias eficientes. Aperfeiçoar
as construções existentes. Armazenar
água e energia solar.

23.53

EMISSÕES DE
CARBONO POR PAÍS

EM PAÍSES SELECIONADOS E
REGIÕES MUNDIAIS, 2009
source: United Nations Statistics Division,
Millennium Development Goals
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% de emissões mundiais em 2008

EMISSÕES DE CARBONO
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255
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18,27

“ Os maiores contribuidores para
as emissões globais em 2011
foram a China (28%), os Estados
Unidos (16%), a União Europeia
(11%), e a Índia (7%).”
—Projeto Carbono Global, 2012

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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O engajamento do cidadão produz
uma cidade mais inclusiva?
COMPROMISSO DA CIDADE
A inclusão na tomada de
decisão sobre como os
recursos da comunidade serão
alocados.

+

A CIDADE INCLUSIVA
Promove a oportunidade
para todos na vida social,
política, econômica e
cultural.

BENEFÍCIOS
POTENCIAIS DA
PARTICIPAÇÃO
PÚBLICA

Global Studio, Alexandra Township

Johannesburg, South Africa

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
No projeto e planejamento
significa que as pessoas são
agentes ativos na formação
de seu ambiente.

Generating new skills, new work, Global Studio: Prempura

Bhopal, India

Mobiliza o conhecimento e o
talento local
Informalidade reconhecida

Estimula um ‘direito à cidade’
Cria novas direções em espaços
contestados

Os métodos podem ser
superficiais

Cria o capital de giro, o senso de
pertencer e a autodeterminação

Conflito legítimo pode ser
ignorado em prol de um consenso

Compartilha as ferramentas de
educação

Classe, casta e etnia podem criar
a exclusão

Cria confiança e capacidade
Podem aumentar expectativas
não realísticas

Aporta os excluídos para a
cidadania

Working with Students in Khabakana Bhopal, India

Os profissionais mantém controle

Design aprimorado e
planejamento com resultados

“Projeto participativo (e
planejamento) é essencial
para obter a justiça e a
eficiência ao criar planos e
na governança urbana. Juntos,
o projeto e a participação
liberam a engenhosidade
do local e aumentam as
oportunidades para uma
manifestação em que todos
participam.”

Os processos podem ser captados
por interesses locais, políticos ou de
empresas

Controle de cidadãos (Arnstein)

Manipulação (Arnstein)

CUIDADOS
POTENCIAIS COM
A PARTICIPAÇÃO
PÚBLICA

-

— Nabeel Hamdi Small Change, 2004

QUALIDADEDEVIDA

Diagram source:
UN Habitat City
Monitoring Branch 2009
Graphic Icon source:
THENOUNPROJECT.COM

SOCIAL
Água Limpa

Saúde

Artes

Tradição

Religião

Saneamento

Educação

Alimentação
Direito de
Propriedade

Crenças

+

Planejamento e
Orçamento Participatório

Programas de
transferencia
monetária

Acesso aos
mercados

+

DEMOCRACIA

Diferença

Inclusão

ACESSO
COMPLETO AS
OPORTUNIDADES
DE VIDA URBANA

Economia
em favor dos
pobres

Direito de
propriedade
privada

ECONOMICO

Igualdade
Mercado Livre

Primado
do Direito

Justiça

Comércio

Liberdade
Políticas de criação
economica

Decentralização

Linguagem

Valores

CULTURAL

O DIREITO À CIDADE
For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

CRESCIMENTO E
PROSPERIDADE

POLÍTICO

Diversidade

Um Modelo Inclusivo “Baseado
em Direitos”
Criada em 1996, Shack/Slum Dwellers
International (SDI) é “uma rede de organizações
baseadas em comunidades de carentes urbanos
em 33 países da África, Ásia e América Latina.
A missão da SDI é unir as comunidades urbanas
pobres de cidades acima do Sul (global) que
desenvolveram uma mobilização com sucesso,
defesa e estratégia de solução de problemas...
SDK acredita que a única forma de se gerir o
crescimento urbano e criar cidades inclusivas é
se os carentes urbanos estiverem no centro das
estratégias para o desenvolvimento urbano.”

Source: SDI website

Source: SDI website
Para mais informações: www.sdinet.org

“... um direito de nos modificar pela modificação da cidade.
... essa transformação depende inevitavelmente do exercício
do poder coletivo para reformular os processos de urbanização.”
— David Harvey, The Right to the City, 2008
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NY, para compartilhar e trocar conhecimento, construir redes e promover o diálogo entre as comunidades, profissionais de
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Uma abordagem “baseada em
direito”privilegia os princípios de
direitos humanos, sustentabilidade
ambiental, justiça social, outorga
de poder político e crescimento
econômico e redistribuição.

Patrimônio

+

Liberdade de
Expressão

Uma abordagem “Baseada em
Direitos”
May Day 2012, Free University, Union Square, New York, USA

Shelter

Designers work with Bhopal community

Economias comunitárias, muitas vezes geridas
por mulheres, são a espinha dorsal de pessoas
expulsas de desenvolvimento. Mapeamento
da comunidade do uso da terra, serviços,
habitação e famílias é uma ferramenta para
mobilizar pessoas e lobby governos.

Global Studio

“As cidades se beneficiam
quando as pessoas se tornam
parte dos planos da cidade.
O planejamento participativo
ajuda a estreitar o vão entre
os ricos e pobres, garantindo
que os recursos urbanos sejam
distribuídos equitativamente...
A participação da comunidade
é talvez o bloco de construção
mais básico para se criar
cidades iguais e inclusivas...
cria um meio de troca entre as
pessoas e os governos locais.”
— Renu Khosla CURE, Delhi

“Tome cuidado ao importar
abordagens e tecnologias. Avalie
o contexto específico, entenda a
história do local e use abordagens
que sejam culturalmente
adequadas.”
— Jonathas da Silva University of Campinas, Brazil, 2012

“A participação pública é
frequentemente limitada aos
cooperativos ‘espaços de convite
a participação’. Em nossa
opinião ela deveria incluir
também o confronto, ‘espaços
inventados de participação’, onde
descontentamento e frustração
- embora difícies - e ‘espaços
perigosos de cidadania’ também
nos falam sobre os sonhos e desejos
dos residentes marginalizados.”

“Não podemos nos permitir tratar o engajamento dos
cidadãos como a última tendência de moda. Ele deve ser
estar na trama de todo o trabalho de projeto, e até mesmo
desenvolvido como uma especialidade profissional com
padrões e protocolos éticos transparentes... As ferramentas
digitais e a mídia social fornecem novas oportunidades
para unir o projeto e a democracia, permitir que as pessoas
estejam envolvidas nas decisões que moldam suas vidas.”
— Jess Zimbabwe and Bryan Bell Design Corps, USA, 2012

— Claire Benit-Gbaffou Wits University, South Africa, 2012

Como os projetistas e
planejadores trabalham
efetivamente com indivíduos
e comunidades para abordar
problemas urbanos e para ajudar
a obter melhores resultados?

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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NY, 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 da mudança climática
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Global Studio

Inclusão
e Educação

PESSOAS COMO PARCEIRAS

GLOBAL STUDIO
educa profissionais
urbanos, no local,
para promover
cidades inclusivas e
equitativas.

Community Presentation Zeyrek, Istanbul, Turkey

Repensando a prática e educação arquitetônicas
O Global Studio é uma catalisadora de idéias e de
ações de projeto e planejamento lançada em 2004
pela Força Tarefa do Projeto Millennium da Nações
Unidas para a Melhoria da Vida dos Moradores de
Favelas.
O foco dos esforços do Global Studio tem sido
internacional e interdisciplinar, envolvendo o trabalho
com comunidades carentes, ONGs e governos locais.
O Global Studio oferece conferências e simpósios
para disseminar o conhecimento e estimular a
compreensão através de diversas plataformas.
Até a presente data há 600 participantes de 66
universidades, em mais de 30 países e 10 disciplinas
acadêmicas.

“Healthy Home = Healthy People” Wits University Brainstorming, South Africa

Community Messaging Project, Building Social Capital Diepsloot, South Africa

Istanbul (2005), Vancouver (2006),
Johannesburg (2007, 2008, 2009), Bhopal (2012)
theglobalstudio.com

Working with Children Alexandra, South Africa

ma

COMPROMISSO
ACADÊMICO

PARCERIA COM
ORGANIZAÇÕES
RELEVANTES

i es
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Children Paint Mural Zeyrek, Istanbul, Turkey
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Cinco pontos
essenciais
para a
educação
em cidades
sólidas,
justas,
inclusivas e
sustentáveis

Ed u

1.
Arts Center Proposal Diepsloot, South Africa

2.

3.
ppsr street exhibition Vancouver, Canada

Talking with Residents Bhopal, India

4.

5.

Global Studio Vancouver Participants Vancouver, Canada

6.

PLANEJAMENTO
DE AÇÕES

PESQUISA
ENGAJADA

ENGAJAMENTO
DO CIDADÃO

CONFIANÇA
7.

8.

COLOCANDO O CONHECIMENTO E AS IDEIAS EM AÇÃO

Porque planejar as ações? O planejamento
e projeto de
Porque o planejamento
cima para baixo
colocou os
e o projeto feito de
profissionais
urbanos no
cima para baixo não
controle.
foi adequado para os
carentes urbanos. Os
profissionais do século
XXI requerem novas Planejamento de ações proporcionam oportunidades.
Aprendendo a trabalhar com comunidades deveria
começar nas universidades.
habilidades.
For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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
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O planejamento
de baixo para
cima faz o
contrário e perde
os benefícios do
conhecimento
profissional.

TRABALHAR e aprender com comunidades
carentes.
DESENVOLVER projeto participativo e
habilidades de planejamento para apoiar a
mudança orientada à comunidade.
EMPODERAR to os participantes, ser
motivado por necessidades locais, promover
o empreendedorismo social e a ação em
andamento.
COMUNICAR resultados as comunidades, ao
governo local, e a organizações e ao público
em geral.
CRIAR redes globais de profissionais,
educadores, alunos e comunidades.
CONTRIBUIR para a criação de conhecimento,
construir pontes entre comunidades e
instituições e fornecer soluções inovadoras e
pró-ativas.
ESTIMULAR o desenvolvimento do “cidadãoaluno”e “cidadão-profissional.”
CONTRIBUIR para a implantação dos
Objetivos de Desenvolvimento Millennium,
principalmente a “sustentabilidade ambiental”,
melhorando “a vida dos moradores de favelas”
e desenvolvendo “uma rede internacional para
o desenvolvimento”.

Trabalhando juntos em
equipes multidisciplinares
traz o encontro dos de
“cima para baixo com os de
baixo para cima”. Um plano
de ação efetivo se torna
possível.

MÉTODO GLOBAL STUDIO
Adotando
um processo
participativo,
os profissionais observAR
de projeto
podem fazer
parceria
com as
comunidades.
O Global Studio usa
um processo não linear
desenvolvido com alunos,
acadêmicos, profissionais
urbanos e parceiros
comunitários para criar um
planejamento de ação, práticas
participativas e criação de
parcerias, sempre se adaptando
a um contexto específico.

OUVIR, OBSERVAR e PERGUNTAR

OUVIR

FALAR

IMAGINAR

colaborAR

PESQUISAR

documentAR

PENSAR

DAR RETORNO

PROJETAR

planEJAR

parCEIRO

REFLETIR

adAptAR

deSENVOLVER

dIFUNDIR

DebateR

CONSTRUIR

CONFIAR

ImplANTAR

O que as pessoas gostam/desgostam de
onde moram?
O que melhoraria suas vidas?
Que mudanças físicas poderiam ajudar a
melhorar suas vidas?
Qual é o contexto político, de
desenvolvimento e histórico?
A comunidade tem uma visão para o
futuro?
e
O projeto criará capacitação?
Ele gerará renda ou criará empregos?
Ele criará a confiança da comunidade?
Ele criará parcerias?
É algo que as pessoas querem?

O design pode fazer a diferença?
Nenhum projeto é pequeno demais.
Um mesmo modelo não cabe a todos.

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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 da mudança climática
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ESTUDO DE CASO 1

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: CENTRO DE CIDADE DE INCLUSIVA
LOCATION: BHOPAL, ÍNDIA
DURAÇÃO: 3 SEMANAS, 2012

REUNIR Antigas e Novas Cidades
Harmonizando
patrimônio e
urbanização rápida
Bhopal, uma cidade caracterizada por
lagos e montanhas abriga 1.8 milhões de
pessoas. As áreas nova e antiga da cidade
são separadas por um corredor estreito
e congestionado adjacente ao Lago
Superior. Com a participação dos cidadãos
de Bhopal, esse projeto investigou como
“tecer a união” das duas áreas como uma
estratégia de re-energizar a arquitetura da
Cidade Antiga e o patrimônio cultural e,
através do desenvolvimento de um espaço
público diante do lago criar um centro da
cidade mais inclusivo.
UNDERSTANDING THE COMMUNITY’S NEEDS

BUSTLING, WHOLESALE MARKET IN HEART OF THE CITY

THE BUSY VIP ROAD PREVENTS DIRECT ACCESS TO THE WATER’S EDGE

OBSERVAR

OBSERVAR
PESQUISAR

PESQUISAR

OUVIR

OUVIR

NOSSO PROCESSO
1.

DAR RETORNO

PROCESSO E RESULTADOS
Trabalho inicial identificou três temas para
mais pesquisa e ação:
Um Patrimônio Vivo: Avaliação do patrimônio arquitetônico e cultural.

2. Engajar a Comunidade Local

REALIZAR um evento público – “Somos
Bhopal” em Pari Ghat, na beira do lago.
REAPRESENTAR as comunidades à sua
história e patrimônio através de caminhadas
organizadas, fotografias, filmes e da arte.
FACILITAR a troca de informações e
verificar a opinião pública sobre projetos
públicos.
BUSCAR a opinião local sobre o plano-piloto
e intervenções no projeto de Pari Ghat.

NEGLECTED, HISTORIC CITY CENTER

Uma Cidade Amistosa Com as Pessoas:
Avaliação das pessoas – projeto e planejamento em escala.

OBSERVAR

OUVIR

PESQUISAR

FALAR

OUVIR

OBSERVAR

DOCUMENTAR

Entender, Documentar, Analisar
OBSERVAR a opinião pública sobre a cidade
antiga versus a cidade nova.
DOCUMENTAR a topografia, morfologia,
o uso dos terrenos, história local, espaços
recreativos comunitários, movimentação de
pedestres e de veículos.
PERGUNTAR “Com que frequência você vai
à beira do lago?” ”Como vai até lá?” “Onde
ficam os monumentos?”
IDENTIFICAR líderes comunitários e parceiros locais.

Uma Voz Comunitária: Incluindo a participação da comunidade e promovendo as
idéias dos cidadãos na tomada de decisão
do governo.

PESQUISAR
DAR RETORNO

3.

Imaginar, Planejar e Projetar
INCORPORAR constatações de “Nós somos
Bhopal” no plano-piloto e projeto Pari Ghat.

4.

Engajar instituições públicas
Discuss design proposals with Bhopal
Municipal Corporation and Ministry of
Tourism, Madhya Pradesh.

REVITALIZAR o Patrimônio Cultural
FINDING NEW USES FOR HERITAGE BUILDINGS

OBSERVAR
DOCUMENTAR

LIGANDO A CIDADE E ESTIMULANDO A
ECONOMIA LOCAL
Uma visão a longo prazo e plano de gestão
das propostas para a Cidade Antiga de
Bhopal:

GERINDO BENS DO
PATRIMÔNIO
Encontrar novos usos
para os prédios históricos
desocupados pelo
governo para evitar sua
decadência ou ‘demolição
por negligência’. Um
Novo Centro de Consulta
Comunitária em Sadar
Manzil na jurisdição
histórica serviria como
espaço para comunicação
e troca de idéias para a
cidade, entre comunidades
locais, cidadãos e órgãos
institucionais.

URBAN DESIGN MASTER PLAN FOR THE HERITAGE PRECINCT

HERITAGE TRAILS



4



PLANEJAR

1

To Kamla Park

2

To Old City through Pari Ghat

3

To Hospital and Fort

4

To Mosque and Taj Mahal Precinct



DESENVOLVER



PROJETAR

3

KEY SITES


2

Significant Hub
Hospital

Parking

Library

Chowk Bazaar

Mosque

 Temple



Royal Enclave
Old Fortification




INFRASTRUCTURE
Pedestrian Pathway
Pedestrian Crossing

Indicação do centro histórico como um
jurisdição de patrimônio histórico e plano
de gestão para prédios relevantes.

Floating Walkway
High Frequency Transport

1

BRTS Route
Ferry Route
Potential Bridge Link

Identificação de sítios-chave que possam
ser unidos através de trilhas de patrimônio.
Fortalecimento da infraestrutura de
pedestres para promover o acesso seguro e
livre à jurisdição do patrimônio histórico.

HERITAGE
Heritage Precinct
Significant Heritage Buildings

Desenvolvimento da jurisdição como
atração para turistas e impulsionador de
novos desenvolvimentos econômicos e
sociais.

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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 da mudança climática
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ESTUDO DE CASO 1

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: CENTRO DE CIDADE DE INCLUSIVA
LOCATION: BHOPAL, ÍNDIA
DURAÇÃO: 3 SEMANAS, 2012

CRIAR Espaço Público
Duas propostas
para “bens comuns”
públicos
UMA ORLA DE LAGO AGRADÁVEL PARA
PEDESTRES E CICLISTAS
Calçada para pedestre em estrutura
suspensa
Proporciona acesso seguro dos pedestres à
calçada à beira do lago.
Cria benefícios de saúde e ambientais: ar
mais puro para os pedestres, plantas que
limpem a água.
Flutuadores
Para solucionar o congestionamento de
pedestres e ligar a pontos estratégicos ao
longo da beira do lago.

THE ABANDONED PARI GHAT IS THE ONLY ACCESS TO THE LAKE FRONT FROM THE OLD CITY, AND HAS THE POTENTIAL TO BECOME A SIGNIFICANT PUBLIC SPACE IF UPGRADED

PENSAR
PLANEJAR
DESENVOLVER
REFLETIR
PROJETAR
FLOATING PONTOONS CONNECT TO KEY PUBLIC BUILDINGS ON THE LAKE FRONT

THE CANTILEVERED WALKWAY ALLOWS PEDESTRIANS AND BICYCLISTS SAFE ACCESS TO THE LAKE

PLANEJAR

PENSAR

DESENVOLVER

PLANEJAR

REFLETIR

DESENVOLVER
PROJETAR

BEFORE - LACK OF CONNECTION BETWEEN THE GHAT AND LAKE

OBSERVAR
DOCUMENTAR
PESQUISAR

AFTER - A SAFE, PEDESTRIAN CONNECTION UNDER VIP ROAD

COLABORAR
PLANEJAR

PARQUE PARI GHAT
Libera oportunidades sociais,
econômicas e ambientais através de um
parque público em Pari Ghat, criando
um espaço para as crianças brincarem.
Atividades criativas e comerciais.
Agricultura urbana.

‘PARI GHAT PARK’ : POTENTIAL GREEN COMMUNITY SPACE FOR CHILDREN, CREATIVE / COMMERCIAL ACTIVITIES, URBAN AGRICULTURE PILOT PROJECT

ADAPTAR
COLABORAR
DIFUNDIR

Chama a atenção para Pari Ghat como
“conector social” entre as áreas antigas
e nova de Bhopal, com potencial de se
tornar um ponto de destino público.

PROJETAR

DAR ‘Voz’ ao Povo
FESTIVAL “NÓS SOMOS BHOPAL” EM PARI
GHAT
“Nós somos Bhopal” foi um evento do
Global Studio que promoveu a ligação entre
os residentes e palestrantes envolvidos,
músicos e atividades participativas. O
evento proporcionou ao Global Studio
a oportunidade de apresentar e receber
feedback sobre suas propostas de projeto
urbano.

GIVING A VOICE TO COMMUNITY ASPIRATIONS—‘ENVISION THE LAKE FRONT’

‘NARRATING LOCAL HISTORIES’ PHOTO EXHIBITION

EVENING PERFORMANCE BY LOCAL MUSICIANS

ADAPTar

IMAGINAR

DEsenvolver

CONSTRUIR

dar retorno

IMPLantar

CONSULTAR ESPECIALISTAS LOCAIS.

IMPLantar

USAR A MÍDIA SOCIAL PARA
AUMENTAR O ALCANCE E OBTER
FEEDBACK.
ENABLING COMMUNITY VISION, ‘DESIGN YOUR IDEAL PARI GHAT’

GATHERING DIVERSE OPINIONS

ADAPTAR

COLABORAR

DAR RETORNO

IMPLANTAR

PLANEJAR

DIFUNDIR

COLABORAR

DEBATER

DIFUNDIR

ASKING PEOPLE WHAT THEY WANT

REACHING OUT THROUGH SOCIAL MEDIA

IMPLANTAR

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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
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USAR A AÇÃO E PESQUISA PARA
DESCOBRIR PROBLEMAS
E ENGAJAR AS PESSOAS.

ENGAJANDO A
COMUNIDADE
O festival proporciona
uma oportunidade
para apresentar
o plano-piloto da
orla do lago e de
Pari Ghat, para a
comunidade local e
para os visitantes, e
também para obter
feedback.
Crianças, jovens
e adultos foram
estimulados a dar
suas próprias visões
sobre o Ghat.

FORNECER UM EVENTO PÚBLICO
DIVERTIDO QUE FORNECE UMA
PLATAFORMA PARA CONSULTA DA
COMUNIDADE.
APRESENTAR OS RESULTADOS À
COMUNIDADE LOCAL.

ESTUDO DE CASO 2

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: BAIRRO KABADKHANA
LOCAL: BHOPAL, ÍNDIA
DURATION: 3 SEMANAS, 2012

Comunidade - Potencial
LIVRE DE FAVELAS
Kabadkhana

NOSSO PROCESSO

mapping the existing neighborhood

water systems and
housing

Kabadkhana é um bairro numa área pobre
próximo da antiga fábrica de pesticidas
UnionCarbide. Mais de 2.500 pessoas
morreram em 3 de dezembro de 1984
quando um gás tóxico escapou da fábrica
para as ruas e casas. Mais de 500.000
pessoas carentes foram afetadas e a
justiça ambiental permanece esquiva. O
solo e água contaminados continuam a
afetar as comunidades próximas. A nova
política da CIDADE LIVRE DE FAVELAS
(RAY)** provavelmente será implantada
em Kabadkhana.

1.

Entender, Documentar e Analisar
FALAR com as pessoas nas ruas.
AVENTURAR-SE através do bairro para
entender sua realidade física.
IDENTIFICAR envolvidos e guardiões da
comunidade local.
REALIZAR pequenas reuniões com os
diversos envolvidos da comunidade e da
administração da cidade.
FAZER perguntas; observar, anotar, ouvir; e
ouvir nas entrelinhas.
DOCUMENTAR observações sobre o
ambiente construído e sobre questões
comunitárias.

2.

Criar Confiança na Comunidade
COMPARTILHAR informações de diferentes
grupos de interesse.
BUSCAR feedback sobre problemas,
questões e possíveis planos.
FACILITAR acordo sobre princípios para
uma visão comunitária.

3.

Imaginar, Planejar e Projetar
CONSIDERAR como acomodar pontos de
vista divergentes e priorizar ações.
ENTENDER recursos locais, bens e aptidões
comunitárias.

4.

Implantar melhorias em parcerias com a
comunidade
Limpeza do pátio da escola e de espaço
aberto com crianças e moradores locais.

5.

Melhorias em longo prazo que requeiram
subsídios e vontade política
DISCUTIR propostas para melhoria de
espaço aberto, fornecimento de água
potável e limpa, e incrementar soluções de
habitação.
PESQUISAR como as parcerias entre a
comunidade, a docência, o governo e as
ONGs realizam projetos.
COMPARTILHAR o conhecimento com a
comunidade.

OBSERVar
DAR RETORNO
DIFUNDIR
PESQUISAR
DOCUMENTAR

distribution of housing stock in one street

katcha houses

semi-pucca houses

pucca houses

ENTENDENDO A
INFRAESTRUTURA DA
COMUNIDADE
Mapear o fornecimento
de água existente
assim como o estoque
habitacional.

streetscape and use of public space— kabadkhana

COMMUNITY use of public space—kabadkhana

OBSERVAR

OBSERVAR

OUVIR

OUVIR

DOCUMENTAR

DOCUMENTAR
COLABORAR

Entender como o
espaço é usado
e permitir que a
atividade social e a
vida comunitária sejam
integradas a qualquer
local, com base na
melhoria de condições
de habitação.

PROJETO Alternativas
adaptable housing with comparable density to the g+3 standard

REFLETIR
PROJETAR
PLANEJAR
PENSAR
DIFUNDIR

NECESSIDADES DE HABITAÇÃO—
ALTERNATIVAS DE PROJETO ‘GERAL’
Em 2017, a falta de habitação na Índia pode atingir 15 milhões
de unidades, 80% resultantes da superpopulação. A falta
pode ser evitada através da construção de novas habitações
e/ou através de uma melhoria inteligente. Programas do
governo, JNNURM (Missão de Renovação Nacional Urbana)***
e RAY (Cidades Livres de Favelas)** parecem preferir o
desenvolvimento de blocos de habitacionais padronizados e
indiferentes ao contexto local.
Para entender o impacto da tipologia de habitação do governo,
o Global Studio realizou um estudo pós-ocupação com os
moradores de um prédio de quatro andares (ou bloco G+3)
em Madrasi Colony. Os alunos depois criaram um projeto
alternativo seguindo exigências de densidade do projeto
Cidade Livre de Favelas. Ao invés dos blocos de quatro
andares, o projeto propõe um desenvolvimento habitacional
com incremento e construção de prédios novos que levam em
conta as condições sociais e econômicas dos moradores de
Kabadhkana e as ligações significativas entre a rua e as casas

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

**RAY (Rajiv Awas Yojana) ou a Política da CIDADE LIVRE DE FAVELAS (2011) tem o objetivo de
promover uma Índia livre de favelas através da inclusão de favelas existentes para o sistema formal,
lidando com as questões que criam as favelas e a falta de terrenos urbanos.
***JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission), introduzida em 2005 foi criada
para modernizar as cidades indianas através da melhoria da infraestrutura social e econômica.
Os Serviços Básicos para o Pobre Urbano (BSUP) e reformas do setor urbano para fortalecer a
governança municipal.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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 da mudança climática
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GOVERNMENT HOUSING, madrasi colony, G+3 housing

OBSERVAR
OUVIR
FALAR
REFLETIR
DEBATER

ESTUDO DE CASO 2

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: BAIRRO KABADKHANA
LOCAL: BHOPAL, ÍNDIA
DURATION: 3 SEMANAS, 2012

MELHORIA Incremental
Pequena mudança =
grande diferença. Projetos
menores de incremento
podem melhorar de forma
significativa o bem estar da
comunidade e o ambiente
físico, inclusive o manejo
das águas servidas, a
limpeza, a melhoria e a
interligação de espaços
abertos e a instalação de
equipamentos lúdicos para
crianças.

proposed landscape regeneration along naLLAH

nallah / OPEN SEWER - existing and proposed

OBSERVAR

PROJETAR

PESQUISAR

ADAPTAR

DOCUMENTAR

DESENVOLVER

PARCIERO

COLABORAR

DAR RETORNO

Espaços externos accessíveis
Re-paisagiar para controlar a
erosão nallah e criar um ambiente
mais seguro para a bricadeira e o
encontro

C

Terraços

Vegetação

Age como plataforma
de vista para o habitat
dos manguezais, criando
espaços de recreação

Novas plantas, i.e. manguezais
criam uma barreira vegetal
para remediar a poluição da
água e uma barreira sonora
e de ar poluído vindos dos
terrenos adjacentes

B

A

new access to community hall and remediation of existing open sewer

PROJETAR

PROJETAR

DEBATER

ADAPTAR

IMAGINAR

DESENVOLVER
COLABORAR

As águas de esgoto de Kabadhakna correm em
aberto e são coletadas no norte em um grande canal
de esgoto (Naala). Os canais de detritos estão entre
os poucos recursos de espaços abertos no bairro e
são uma grande preocupação sanitária.
Um projeto-estudo ajudou a entender como o Naala
e seus afluentes poderiam se tornar uma fonte para
remediar as águas de esgosto ao mesmo tempo que
proporcionando um espaço accessível ao público.
kabadkhana public SCHOOL

COLABORAR
PARCEIRO
IMPLANTAR

need of safe and clean play equipment

The public
school as hub
for community
engagement
and as part of
a network of
interconnected
public spaces.

SCHOOL yard proposal

REFLETIR

IMAGINAR

OBSERVAR

DEBATER

ADAPTAR

PENSAR

CONSTRUIR

PROJETAR

DOCUMENTAR

REALIZAR Pesquisa
Grupos de pesquisa
forneceram dados
essenciais para as
equipes de projeto
e planejamento para
todos os projetos.

QUESTIONAR A SITUAÇÃO DAS
TIPOLOGIAS PARA HABITAÇÕES DE
BAIXO CUSTO.
CONSIDERAR O QUADRO GERAL E AS
ESPECIFICIDADES LOCAIS.
OFERECER ALTERNATIVAS PARA AS
AUTORIDADES.
FAZER COMPROMISSO COM
RESIDENTES LOCAIS SOBRE
QUESTÕES DE IMPORTÂNCIA PARA
ELES.
Essa pesquisa pode ser encontrada no
theglobalstudio.com:
‘Urban Poverty and the Slum Free City’
‘Communication and Union Carbide’
‘Water Access and the Urban Poor’

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES NÃO SÃO
SEMPRE “OU/OU” – PODEM SER
“AMBOS-E”.
UMA FAVELA PODE ESTAR
PRECISANDO DEMASIADAMENTE DE
MELHORIA E TER VANTAGENS A SEREM
CONSIDERADAS.

ESTUDO DE CASO 3

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: ESCOLA INCLUSIVA PREMPURA
LOCAL: BHOPAL, ÍNDIA
DURAÇÃO: 3 SEMANAS, 2012

CRIAR Confiança e Comunidade
Reforço da capacidade
institucional através de
melhorias nas escolas

NOSSO PROCESSO

school grounds after clean-up

IMPLANTAR
COLABORAR

Prempura é uma pequena cidade urbana
com 3.000 pessoas, nos arredores de
Bhopal. Metade do parque habitacional
é ‘informal, ’e muitas casas não têm
saneamento adequado. A Escola Pública
de Prempura é um prédio de dois
aposentos e recebe as crianças mais
pobres da cidade. Uma ONG (Muskaan)
fornece um programa de Contadores de
Histórias e as mães têm um papel ativo na
escola.

A ESTRUTURA PRÉ-ESCOLAR
A Escola Pública Prempura não tem
banheiros, carteiras nem cadeiras.
O “playground” sem árvores é o local
aberto para defecação e lixeira.
O vandalismo e o roubo dos bens da
escola são freqüentes. Através de um
processo de projeto participativo com
as crianças da escola, os professores,
os pais e residentes, surgiu uma visão
coletiva para melhorar essa situação.

1.

Entender, Documentar e Analisar
REALIZAR pequenas reuniões com os
diversos interessados na comunidade.
FAZER perguntas, observar; anotar; ouvir;
e ouvir nas entrelinhas.
DOCUMENTAR as questões de educação,
ambiente e comunidade.
IDENTIFICAR os bens/déficits da escola
e da comunidade.

2.

Criar Confiança na Comunidade
COMPARTILHAR informações de diferentes
grupos de interesse.
BUSCAR retorno sobre problemas, questões
e possíveis planos.
FACILITAR o acordo sobre princípios para
uma visão comunitária.

3.

Imaginar, Planejar e Projetar
PENSAR em como acomodar pontos de
vistas diferentes e priorizar ações.
ENTENDER os recursos locais, bens da
escola e recursos comunitários.
PROPOR melhorias imediatas e a longo
prazo.

proposal for community vegtable garden

PROJETAR
PLANEJAR
PARCEIRO

proposal for children’s playground

ADAPTAR
Short term site transformation in partnership with community

COLABORAR
IMPLANTAR

DESENVOLVER

COLABORAR

SITE PLAN INTEGRATING SChool and community needs

local women and children paint together

IMPLANTAR

IMAGINAR
SLOPE

SLOPE

SL

OP

DEBATER

TOILETS
UPGRADED

PENSAR

COLABORAR
VER
UNDERCO
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R
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R
AREA FO
SCHOOL
ION
EXPANS

AKHARA

HA
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PROJETAR

AN

SLIDE + TUNNEL

COMMUNITY
PLAYING
FIELD

WATER WELL

WA

DI

SCHOOL
PLAYFIELD
SWIN

G-SET

DAR RETORNO

WATER WELL

G

SEATIN

PROCESSO E RESULTADOS
O Global Studio priorizou projetos por
exeqüibilidade imediata ou em longo
prazo. Ele vislumbrou meios inovadores,
inclusive jogos, para engajar as crianças na
implantação dos projetos para melhorar
sua saúde (coleta de lixo, reciclagem e
higiene pessoal), meio ambiente (plantar
árvores) e educação (murais e escorrega
no playground).
O plano do local propõe que a escola e
a comunidade compartilhem um novo
espaço aberto com estruturas de sombra,
banheiro e jardins comunitários.

school and community work on environmental upgrades

PARCEIRO

Design professionals collaborate with kids

Prempura School Proposal
1:200 at A0
0

5

IMPLANTAR

10

20

PROJETAR

MESSAGING CHALKBOARD FOR CHILDREN

IMPLANTAR
50
m

PROJETAR

4. Implantar melhorias em parceria com a

comunidade
Jovens e crianças da comunidade devem
plantar árvores.
Murais educativos pintados pelas crianças.
O escorrega do pátio da escola construído
pelos jovens da comunidade.
Protótipo de mochila para estudantes.

5. Melhorias a longo prazo que requeiram

custeio
DISCUTIR propostas para banheiros da
escola, melhoria do local, fabricação de
mochila para estudantes.
PESQUISAR como as parcerias entre a
comunidade, acadêmicos, governo e ONGs
realizam projetos.
COMPARTILHAR o conhecimento com
a comunidade, divulgar propostas para
possíveis envolvidos.

PARCEIRO

education reinforcement

Our proposals were categorized into the following four groupings then further
identified as short-term, medium-term and long term goals.

GERAR Oportunidade para Mulheres
prempura mothers developing sewing cooperative

OUVIR
FALAR
DEBATER
IMAGINAR
DESENVOLVER

ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
Muitos cidadãos de Prempura estão subempregados. Mulheres locais iniciaram um
workshop de costura localizado na escola.
Participantes do Global Studio encontraram
com as mulheres afim de facilitar conversas,
e planejar ações e objetivos para iniciar
aulas, elegendo uma mulher local experiente
para dar aula e outra para ser tesoureira.
Elas acoradaram entre si uma estrutura de
valor e um plano de encontro, e coletaram o
suficiente para a compra de duas máquinas
de costura.

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
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A iniciativa reconhece o elo vital entre
o empoderamento econômico para as
mulheres, o bem estar das crianças e a
comunidade como um todo. A escola tem
potencial para possibilitar um leque de
atividades para maior desenvolvimento
comunitário.

ESTUDO DE CASO 3

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: ESCOLA INCLUSIVA PREMPURA
LOCAL: BHOPAL, ÍNDIA
DURAÇÃO: 3 SEMANAS, 2012

RECUPERAR Terreno da Escola
Um novo espaço
público foi criado
através da limpeza do
terreno da escola e do
plantio de árvores
Mobilizando a insatisfação da comunidade
com o estado do terreno da escola, a
limpeza e a reciclagem de lixo se converteu
em um jogo educativo fornecendo lições
que podem ser repetidas pelos professores
ou pais. As crianças aceitaram seu papel
como “protetores do planeta”e receberam
um crachá de protetor do planeta depois da
limpeza.

School grounds before clean-up

students picking up garbage

DOCUMENTAR

PARCEIRO

OBSERVAR

IMPLANTAR

Planet protector badge awarDed to each child after clean-up

COLABORAR

Post clean-up, hand-washing with soap at well

learning how to sort waste for recycling

ADAPTAR

CONSTRUIR

REFLETIR

DESENVOLVER

Engaging unemployed, young adults to help plant mango tree

COLABORAR
IMPLANTAR

eight trees planted by children and youth

COLABORAR
IMPLANTAR
ADAPTAR
CONSTRUIR

Global Studio,
a escola e a
comunidade
mais ampla
desenvolveram
entusiasticamente
idéias para
transformar
o local limpo.
Confiando na
capacidade das
crianças, os
princípios gerais
do uso do local
foram acordados
e consolidados
no plano do
local. O plantio
de árvores, o
início de um
sítio ambicioso
e plano de
reflorestamento
se basearam
nos desenhos
da visão das
crianças.

the “wish tree”: A mango tree was planted on top of children and community members’ wishes

COLABORAR

plant
a wish

Os desejos foram colocados em um buraco
cavado pelos jovens e uma mangueira foi
plantada, por escolha das crianças. Um
símbolo de um futuro mais ecológico,
mas que exige um compromisso para que
sobreviva, a árvore do desejo é o primeiro
passo para fornecer um espaço social com
sombra para crianças e para a comunidade.

Para que um projeto seja bem sucedido ele
precisa ser acolhido pela comunidade. Global
Studio convidou todos para escrever seus
desejos para uma Prempura melhor.

DESENVOLVER Soluções Práticas
Backpack/seat/desk prototype

iSSUE: poor posture and lack of desks in classrooms

Backpack

Seat

Writing platform

OBSERVAR

USAR ABORDAGENS CENTRADAS
NA CRIANÇA PARA ENGAJA-LAS.

DESENVOLVER

ENVOLVER AS PESSOAS DE
INTERESSE AFETADAS PELO
PROBLEMA.

PROJETAR

CRIAR MUDANÇAS IMEDIATAS.
Sem mobília de sala de aula
as crianças se debruçam
sobre os cadernos no chão.
Global Studio observou
isso e reagiu ao que viu
como uma necessidade.
Um artesão local fez uma
mochila macia com um
pequeno banco de plástico
costurado nela. O banco
é um assento ou uma
superfície para descansar
livros. Uma mesa para
escrever é inserida num
bolso. Esse item de mobília
portátil atende vários
problemas.

UMA PLATAFORMA DE ESCRITA E
UMA MOCHILA ESCOLAR
Um protótipo de mochila de baixo
custo que se transforma em carteira
para escrever/ou assento tratou da
falta de carteiras e cadeiras.

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
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DEMONSTRAR POSSIBILIDADES A
MÉDIO E A PRAZO MAIS LONGO.
FORNECER BENEFÍCIOS PARA A
ESCOLA E PARA A COMUNIDADE.
BUSCAR NOVAS PARCERIAS PARA
LEVAR O TRABALHO ADIANTE.

ESTUDO DE CASO 4

NÃO LUCRATIVO: GLOBAL STUDIO
PROJETO: INCLUSIVE DIEPSLOOT
LOCAL: JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL
DURATION: 2007-ONGOING

ENGAJAMENTO em Tres Municípios
Em 2007, Global Studio fez uma parceria com a
Universidade WITS e a Cidade de Joanesburgo para se
engajar em uma ação participativa de planejamento em
Alexandra, Diepsloot e Marhsalltown. Global Studio 20082009 se concentrou no Município de Diepsloot, trabalhando
com o governo local e a comunidade para criar recursos,
ajudar a formar ONGs locais e desenvolver projetos
ambientais, de saneamento e culturais

Shack Insulation

talk to me

shack waterproofing

OUVIR

IMPLANTAR

IMPLANTAR

FALAR

CONSTRUIR

PARCEIRO

COLABORAR

2007
Liderados por mentores locais e internacionais, 85 alunos de
52 universidades trabalharam em Alexandra, Marshalltown
e Diepsloot. A pesquisa de ação e perguntas aos indivíduos
sobre o que melhoraria suas vidas revelaram que as
preocupações eram: moradia, saneamento, o meio ambiente
e comunicações. Alguns projetos foram implantados em 2007
e outros terminados em 2008 e 2009.
2008-09
Global Studio 2008 e 2009 trabalhou em Diepsloot (est.
1995), um município nos arredores de Joanesburgo de cerca
de 170.000 pessoas, 75% das quais moram em assentamentos
informais e em barracas. Global Studio se ligou ao governo
local desenvolvendo o saneamento ambiental e projetos
culturais. Durante três anos a colaboração da comunidade
acadêmica criou conhecimento, confiança e recursos e lançou
a base para novas organizações se tornarem agentes de
mudança.

Marshalltown, 2007
Imigrantes de áreas pobres não
têm serviços básicos – água,
eletricidade e aquecimento.

Alexandra Township, 2007
Barracos de ferro corrugado são
frios ou quentes. Com simples
isolamento o conforto melhora
substancialmente.

Diepsloot, 2007
Melhoria dos barracos existentes

MEIO AMBIENTE
pollution from raw sewerage and rubbish

OBSERVAR
DOCUMENTAR
PESQUISAR

Vazamento de esgoto
e despejo do lixo na
planície inundada de
Diepsloot geraram
projetos que se
referem a questões
ambientais, de saúde,
e de segurança
a longo prazo,
incluindo: remediação
de planícies de
alagamento;
nova pontes com
oportunidades
comerciais e culturais,
agricultura urabana.

proposal for community food gardens

proposal for new bridge in public space

proposal for water remediation in public space

REFLETIR

DESENVOLVER

IMAGINAR

COLABORAR

PROJETAR

DAR RETORNO

PROJETAR

DIFUNDIR

PROJETAR
PLANEJAR
PESQUISAR

SANEAMENTO
A falta de escoamento
e banheiros com defeito
contribuem para a contaminação
de ruas e da planície alagada. O
sistema de peneiramento duplo
tratou de canos entupidos e foi
usado GPS para mapear locais
de banheiros e pontos de coleta
de lixo nas áreas com população
mais densa de Diepsloot. Os
defeitos de banheiros foram
anotados. Trabalhando com
o Global Studio uma nova
organização comunitária foi
formada, Água, Serviços,
Saneamento, Programa de
Melhoria (WASSUP).

implementation of bucket drain system

PENSAR
CONSTRUIR
IMPLANTAR

gps mapping of toilets and sanitation conditions

waste management

PESQUISAR

COLABORAR

+
+
+

DOCUMENTAR

DESENVOLVER

PLANEJAR

IMPLANTAR

DIFUNDIR

+

+

+

+

+

+

+

+ +
+

+

+
+

+

+

+
+ +

+

+
+
+
TOILET CONDITION KEY

leaking

+

+
+

+

+

+
structural
issues

one of two
toilets is working

PROJETAR
PENSAR
DAR RETORNO
REFLETIR

Mais de 200 pessoas se
identificaram como artistas
nas reuniões do Global
Studio em 2008.
Após a sugestão do Global
Studio de se registrar como
uma Organização Sem
Fins Lucrativos, a Rede de
Cultura e Artes de Diepsloot
foi criada em 2009. As
colaborações de Global
Studio –DACN incluíram
um festival de arte,
desenvolvimento de planos
para o centro DACN e um
filme promovendo um grupo
de hip hop local.

arts & culture festivaL 2008

planning session with community 2009

face painting skills 2009

OBSERVAR

REFLETIR

DEBATER

IMPLANTAR

OUVIR

IMPLANTAR

PENSAR

PARCEIRO

COLABORAR

DESENVOLVER

PROJETAR

ADAPTAR

IMPLANTAR

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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Diep Salute film of hip hop artists 2009

COLABORAR

neither toilet
is working

upgraded toilet
or drain

MAPPING PUBLIC TOILETS

ARTES E CULTURA
New Arts and community Center

+

+ +

+

+

+
+

+

b

ESTUDO DE CASO 5

NÃO LUCRATIVO: STICKY SITUATIONS,
WASSUP, DACN
PROJETO: INCLUSIVE DIEPSLOOT
LOCAL: JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL
DURAÇÃO: 2009 ATÉ O PRESENTE

TRANSIÇÃO Projetos da Comunidade
Colaboração
Acadêmica
Desenvolvimento
Comunitário Efetivo
Universidades, acadêmicos e alunos
podem ligar representantes do governo,
profissionais e comunidades através de
práticas participativas, planejamento de ação
e produção de conhecimento.

STICKY SITUATIONS
WASSUP presenting at universities and conferences

DACN e WASSUP trabalham
eficientemente no Município de
Diepsloot.
A colaboração acadêmica 2007 2009 (Global Studio) comunidade (Diepsloot) forneceu base para um desenvolvimento
comunitário inovador, apoiando e nutrindo as forças locais.
Usando o projeto como ferramenta, as colaborações das
comunidades acadêmicas podem liberar alguns dos benefícios do
desenvolvimento.

WASSUP/DACN/GLOBAL STUDIO / STICKY SITUATIONS
‘Design with the Other 90%’, United Nations New York, 2010

(est. 2009)
generating creative income opportunities

Partindo de Global Studio,
Stick Situations criou um
compromisso a longo
prazo com a comunidade
de Diepsloot. Atualmente
eles trabalham com grupos
de base para construir
recursos organizacionais,
desenvolver projetos
culturais e ambientais, criar
parcerias com organizações
pertinentes e originar
iniciativas acadêmicas e
profissionais.
Para mais informações:
www.stickysituations.org

PARTNERing: community residents, local government, funders, academic institutions

awareness building

WASSUP Water, Amenities, Sanitation Services, Upgrading Program
Leaking drains and toilets impact health

WASSUP foi formado durante
o Global Studio em 2009.
Desde então, Sticky Situations
trabalhou com líderes locais
para estabelecer formalmente a
cooperativa WASSUP e buscar
subsídios. WASSUP fez parceria
com o governo local e opera
como uma empresa de reparo
e manutenção de banheiros
públicos, fornecendo emprego
a alguns residentes.

community involvement

WASSUP repairs and maintains Diepsloot toilets

Para mais informações:
www.wassupdiepsloot.com

DACN

Rede Artes e Cultura de Diepsloot

opportunities for artists and craftspeople

hip-hop artists working with youth

Arts and culture festival 2012

Public Art by Diepsloot artists

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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DACN at Pecha Kucha, Johannesburg 2012

Diepsloot tem uma vida cultural
rica na música, no teatro, na dança,
hip hop e artes visuais. Global
Studio sugeriu a criação de uma
organização para lidar com recursos
e oportunidades. A Rede de Artes
e Cultura Diepsloot (DACN) foi
formada em 2008 e comemorou
com o primeiro festival de artes e
cultura da cidade. Registrada como
uma organização não lucrativa em
2009, DACN fornece oportunidades
a artistas locais e trabalha com
educação e entretenimento em
questões de saúde pública e
saneamento.
Para maiores informações:
www.diepslootarts.org

PROFISSIONAIS

“Temos uma noção pequena de como
as comunidades raciocinam ou
entendem suas realidades políticas
e econômicas embora as pessoas
construam suas próprias cidades.
E raramente participamos em seu
processo. Nós defendemos a mudança
do processo da participação da
comunidade em 180º . Cidades mais
inclusivas virão da devolução do
poder. Isso requer que pensemos em
nós como menores... e requer que
saiamos de uma lógica que favorece
projetos para uma que fortalece
programas e sistemas.”
“Arquitetos comunitários
ajudam a comunidade a
visualizar novas possibilidades
e novas soluções para a
transformação da comunidade.
Os arquitetos podem visualizar
rapidamente uma variedade
de soluções e projetar
possibilidades quando lhes
apresentam com um ‘problema
ou situação de projeto’. Ter
essa habilidade é uma enorme
ajuda a eles quando orientam
as pessoas no processo de
transformação física de suas
comunidades. Dessa forma, eles
podem ajudar a comunidade a
gerar opções realísticas para o
desenvolvimento.”

— Marie Aquilino,ESA Paris and Maggie Stephenson
(UN Habitat,Haiti), 2012

“O erro mais comum é que os processos participativos
são usados para meramente influenciar necessidades...
Na maioria dos contextos urbanos, as necessidades das
pessoas são relativamente bem conhecidas e a maioria dos
governantes não tem os recursos e a capacidade de lidar
com elas de modo abrangente devido ao escopo e escala de
deficiências básicas, sem falar nos interesses estabelecidos.
Processos participativos eficientes engajam as pessoas a
refletir em suas necessidades, mas com relação a uma
prestação de contas explícita e transparente do que o governo
pode fazer, tem recursos para isso e está disposto a se investir
ou se comprometer por um período longo de tempo.”
—Edgar Pieterse University of Capetown, South Africa, 2012

— Luansang et al, ACCA,
Environment & Urbanization, 24: 2012

Como os designers engajam
as comunidades pelo mundo?
For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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Picture source: ACCA, Thailand

ESTUDOS DE CASOS 6 E 7

06
NÃO LUCRATIVO: HEALTHABITAT
07
NÃO LUCRATIVO: ARCHIVE GLOBAL

DESENVOLVER ‘Habitação Para Saúde’
“ Pessoas que são marginalizadas ou estão em
desvantagem raramente confiam nas palavras daqueles
vistos como pessoas de fora, e se os que falam prometem
melhorias e mudanças – quer planejadores, arquitetos,
engenheiros ou estudantes – suas palavras terão pouco
valor. E se as palavras não causam confiança, o
conteúdo será ignorado e a comunidade se desobriga.

THE NINE HEALTHY LIVING PRACTICES

WASHING PEOPLE

WASHING CLOTHES & BEDDING

REMOVING WASTE WATER SAFELY

Quer em projetos na área rural do Nepal, ou na área
urbana da cidade de Nova York ou na longínqua
Austrália, a pergunta comum e geralmente não feita, em
qualquer reunião inicial é: ‘por que devemos confiar
em vocês?’ O caminho usado em projetos Health
Habitat para estimular a participação é criar ações que
melhorem as vidas de alguns que vivem em qualquer
comunidade com projeto ... imediatamente.”

Australia, Nepal, New York

HEALTHABITAT
Austrália (est. 1985)
Winner, 2011 World Habitat Award

—Paul Pholeros, Healthabitat

WORKING WITH LOCAL, INDIGENOUS COMMUNITIES, AUSTRALIA

REDUCING THE IMPACT OF OVERCROWDING

IMPROVING NUTRITION

REDUCING NEGATIVE IMPACTS OF ANIMALS,
INSECTS/VERMIN

Healthhabitat começou como uma parceria entre um arquiteto,
um médico e um antropólogo. O objetivo de Healthhabitat é
melhorar a saúde dos desprovidos, principalmente as crianças,
melhorando suas moradias e o ambiente em torno delas.
Para maiores informações:

www.healthabitat.com

FAÇA ALGUMA MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE
VIDA DAS PESSOAS. Faça algo que faz diferença.
“NÃO HÁ PESQUISA SEM SERVIÇO”
Criar uma mudança desde o primeiro dia. (Fred
Hollows)

REDUCING THE HEALTH IMPACTS OF DUST

CONTROLLING TEMPERATURE OF ENVIRONMENTS

Austrália (1985-em andamento)
A metodologia “Habitação para Saúde”(HfH) é baseada
em nove Práticas de Vida Saudável (HLPs) que conectam
habitações e o ambiente de vida diretamente a resultados
de saúde. Desenvolvida para atender a condições de vida
precárias dos australianos indígenas, mais de 7.500 casas
foram melhoradas desde 1999, com êxitos surpreendentes
através investimentos relativamente pequenos. HfH melhorou
diretamente as vidas de mais de 45.000 pessoas.

CRIE CONFIANÇA NAS PESSOAS LOCAIS;
Ter prioridades a longo prazo para orientar o
trabalho.

REDUCING HAZARDS THAT CAUSE TRAUMA

EUA (2010)
Grande parte da habitação pública da cidade de Nova York
precisa de reformas. Trabalhando com o Common Ground e
com a Parceria Brownsville, Healthabitat foi convidado para
testar o modelo “Housing for Health” em 10 apartamentos
no Brooklyn. Consertando itens com defeito no primeiro dia,
esse teste bem sucedido e eficiente em termos de custos
abre caminho para a elevação e a melhoria rápida da saúde e
moradia para os carentes de Nova York.

FIXING PUBLIC HOUSING APARTMENTS IN BROOKLYN, NEW YORK

EMPREGUE PESSOAS LOCAIS. Criar recursos a
longo prazo para sustentar o projeto.
MONITORAR OS PROCESSOS E RESULTADOS.
Coletar dados precisos e histórias das pessoas.
PENSAR DE FORMA CRIATIVA. Princípios similares
podem se aplicar na Austrália rural ou na Nova York
urbana.
ENVOLVER ESTUDANTES NOS PROJETOS, eles
serão a próxima geração de profissionais.

SAFE WASTE DISPOSAL AND COMMUNITY TOILETS, NEPAL

TRABALHAR POR ENTRE AS DISCIPLINAS,
encontre parceiros locais.
DIVULGAR RESULTADOS para as comunidades
participantes primeiro e depois para todos.

Nepal (2007-em andamento)
Em parceria com a Sociedade para o Desenvolvimento da
Saude Comunitária (CHDS) no Nepal, Healthabitat desenvolveu
designs para latrinas e digestores de bio-gás afim de abordar
questões economicas e de saúde pública.

Eight-two toilets have been constructed by local people benefitting around 1,000 villagers.

criação de um fundo de manutenção em andamento e uma
equipe de trabalho asseguram uma abordagem sustentável.
Alunos de arquitetura trabalharão com os moradores no
próximo estágio do projeto.

O biogás grátis e sem fumaça produzido por dejetos humanos
e de animais é agora usado para cozinhar e substitui o fogo
com fumaça que causa doenças respiratórias. A maior renda
de plantações fertilizadas com biogás também gera mais
renda. Programas de saúde e de higiene para mulheres e a

MELHORAR a Saúde Através do Projeto
HAITI COMPETITION, HEALTH IMPROVING HOUSE

HAITI COMPETITION, HEALTH IMPROVING HOUSE

Haiti
O HIV afeta 4.5 por cento da comunidade de Saint Marc. Isso
significa uma vulnerabilidade acentuada para tuberculose,
geralmente a causa principal de morte para as pessoas que
possuem HIV ou AIDS.
ARCHIVE fez parceria com a Fundação Esther Boucicault
Stanislas para desenvolver um concurso internacional de
projeto com o objetivo de melhorar a saúde. Cinco projetos de
moradias vencedores de todo o mundo serão construídos.
CAMARÕES
Em Yaoundé, 85 por cento dos alojamentos são informais e
50 por cento das mortes de crianças abaixo de cinco anos
se devem à malária. Somente 11% dessas crianças dormiam
com mosquiteiros, em 2004. Quando o mosquiteiro foi
acrescentado, a exposição aos mosquitos caiu para 85%.

CAMEROON COMPETITION, MALERIA PREVENTION HOUSE

CAMEROON COMPETITION, MALERIA PREVENTION HOUSE

CONCURSOS DE PROJETOS PODEM FORNECER
NOVAS SOLUÇÕES para problemas de
saúde, principalmente abordados por equipes
multidisciplinares.
PARCERIAS COM ONGs LOCAIS podem
oferecer objetivos adequados de concorrência
e conhecimento de projeto e podem assegurar
custeio para levar adiante os projetos.
ENGAJAMENTO INTERNACIONAL EM
CONCURSOS pode aumentar a conscientização
dos problemas que afetam os desprovidos.

For more information and
resources on this topic—Use your
smart phone’s QR Code reader.
HEALTHABITAT

ARCHIVE
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Haiti, Cameroon

ARCHIVE Global
UK and USA (est. 2006)
ARCHIVE Global é uma organização não lucrativa internacional
que usa o projeto de moradias/ambientes para combater o
doença entre os mais carentes. ARCHIVE Global trabalha na
interseção entre a saúde e a moradia usando uma necessidade
básica – a habitação – para fornecer um direito básico – a
saúde.
Para maiores informações:

www.archiveglobal.org

ESTUDOS DE CASOS 8 E 9
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09
NÃO LUCRATIVO: UNIVERSIDADE BRAC

FACILITAR Mudanças por Pessoas
PARTICIPATORY PLANING IN KATHMANDU, NEPAL

POST DISASTER TOILET INSTALLATION IN INDONESIA

“A questão não é ‘treinar’ os necessitados
urbanos ou mudar seu comportamento,
mas identificar como intervenções de
desenvolvimento podem criar e desenvolver
a força que já existe, deixando as pessoas
fazerem a mudança.”
—Boonyabancha, S., Carcellar, N., Kerr, T.
Environment & Urbanization 2012

Afghanistan, Bangladesh, Burma, Cambodia, China, Fiji, India,
Indonesia, Japan, Korea, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Nepal,
Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam

COMPREHENSIVE SITE PLANNING IN MYANMAR, BURMA

DISCUSSING OPTIONAL DESIGNS AND BUDGET’S ESTIMATION, BANGLADESH

ACCA (Ação Asiática de
Coalizão pela Comunidade)
Tailândia (est. 2009)

ACADEMIC ENGAGEMENT

ACCA constrói um processo de melhoria de comunidade
em cidades asiáticas, implantada POR PESSOAS, baseada
em AÇÕES CONCRETAS, motivada por NECESSIDADES
REAIS, em escala POR TODA A CIDADE, ESTRATÉGICA em
seu planejamento, baseada em PARCERIAS, e dirigida para
MUDANÇA ESTRUTURAL. De 2009 a 2012, o programa ACCA
apoiou 950 pequenos projetos de melhorias em 165 cidades
em 19 países asiáticos.
Com o apoio da ACHR (Coalizão Asiática de Direitos de
Habitação) e criada pela Fundação Bill e Melinda Gates,
ACCA se engaja no desenvolvimento urbano eficaz em prol
dos destituídos em nível de alojamento, municipal, nacional e
regional.
ACCA, CAN (Rede de Arquitetos Comunitários, est. 2010)
para-profissionais e construtores comunitários exercem
um papel importante ajudando as pessoas a transformar
o “que é” no “que pode se tornar”. CAN trabalha com
mapeamento, melhoria comunitária, planejamento da cidade,
treinamento, programas universitários e compartilhamento de
conhecimento.

COMMUNITY BUILDER TRAINING TO UPGRADE INFRASTRUCTURE

Para maiores informações:

www.achr.net

COMUNIDADES COM INSTIGADORES DE
MUDANÇA.
URGÊNCIA COMO A FORÇA MOTIVADORA.
ÊNFASE NA AÇÃO.
PEQUENOS PROJETOS
No final de 2009, a ACCA aprovou um total de 299 pequenos
projetos em 290 comunidades de favelas em 13 países. Essas
melhorias foram planejadas e propostas por comunidades,
aprovados através de um amplo processo de priorização e
implantado pela próprio população da comunidade.

GRANDES PROJETOS
No final de 2009, 32 projetos de habitação em 12 cidades
tinham sido aprovados. Esses projetos enfatizam o papel dos
proprietários de moradias como principais atores em cada
estágio de planejamento e implantação. Os projetos foram de
baixo custo, demonstrando um modelo econômico, pragmático
e passível de ser duplicado.

Os projetos variaram de rodovias pavimentadas, calçadas
e tubos de drenagem a banheiros públicos, sistemas de
adubagem, pontes, centros comunitários, plantio de árvores e
desenvolvimento de sistemas comunitários contra incêndios.
Esses projetos melhoraram diretamente as vidas de mais de
45.000 pessoas.

PROCESSOS DA CIDADE
A cidade como um todo é a unidade básica de trabalho do
programa ACCA. Em cada cidade, a intervenção primária e mais
importante do programa é ajudar a construir um movimento
urbano por toda a cidade e usar a força desse movimento para
mudar a maneira como os problemas de habitação da cidade e
da pobreza são abordados – e mudar a relação de poder entre os
destituídos e a cidade.

PENSAMENTO AMPLO, AÇÃO AMPLA NA CIDADE.
USO ESTRATÉGICO DE RECURSOS.
TRABALHANDO COM PESSOAS, TODA CIDADE
PODE RESOLVER SEUS PROBLEMAS.
ÊNFASE NA MUDANÇA ESTRUTURAL.
SOLUÇÕES ASIÁTICAS PARA REALIDADES
ASIÁTICAS.
AMPLIANDO VANTAGENS EXISTENTES.
TRABALHANDO EM ESCALA AMPLA DESDE O
PRIMEIRO DIA

Confiança Através da Educação
PLATFORM OF HOPE – ASHAR MACHA

ASHAR MACHA - A PLACE FOR CHILDREN

ASHAR MACHA FROM THE WATER

“Técnica e tecnologia são importantes, mas
acrescentar a confiança é a questão da
década.”
—Stephen Covey The Speed of Trust, 2008

Plataforma de Esperança — Ashar Macha
Desde 2007, o paisagista Khondaker Hasibul Kabir mora
em Korail, a maior favela na megacidade em crescimento
de Dhaka. Enquanto ensinava na Universidade BRAC,
ele trabalhou com as famílias locais em uma plataforma
de um pequeno jardim de bambu, Ashar Macha, que se
criou na orla de um corpo d’água poluído. AsharMacha
forneceu um local para as crianças brincarem e pegarem
livros emprestados de uma pequena biblioteca no jardim
DHR PROJECT- CYCLONE AILA VICTIMS

BRAC STUDENTS WORK WITH COMMUNITY

DISASTER RESILIENT HOUSE

HÁBITAT RESISTENTE A DESASTRE (DRH)
43 casas e um abrigo escolar contra ciclones
foram projetadas e construídas com uma pequena
comunidade afetada pelo ciclone Aila, em 2009. A
iniciativa teve o apoio da UNDP e da Universidade
BRAC.

DESENVOLVER CONFIANÇA ATRAVÉS DA
AÇÃO E COMPROMISSO PESSOAL.
ENVOLVER MEMBROS DA EQUIPE
INTERDISCIPLINAR.

For more information and
resources on this topic— Use your
smart phone’s QR Code reader.
ACCA

BRAC
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ENGAJAR-SE EM PROJETOS QUE INSPIREM
ESPERANÇA.
FORNECER CONHECIMENTO DE
EXPERIÊNCIA AOS ALUNOS.

Bangladesh

UNIVERSIDADE BRAC
Bangladesh
O Departamento de Arquitetura da Universidade BRAC, Dhaka,
vem desenvolvendo programas que lidam com a pobreza
através da ação e do compartilhamento do conhecimento com
relação a necessidades e aspirações locais.
Este program cria a confiança através de equipes de ação.
Essas equipes incluem marceneiros, carpinteiros, poetas,
cantores, oleiros, artesãos com bambus, proprietários de casas,
engenheiros, arquitetos, paisagistas, gerentes de catástrofes e
alunos de arquitetura.

“Governos e
cidades não
podem solucionar
o problema da
habitação, mas
darão uma chance
ao povo?”
— Sheela Patel SPARC & SDI, India

“Se você quer fazer parte das
transformações (da Índia) você
tem que trabalhar com equipes
interdisciplinares. Precisamos
criar uma geração totalmente
nova de transformadores. O que
as pessoas precisam saber no
final dos anos da década 2020...
quando eles têm o poder de efetuar
a mudança. Estamos criando uma
nova profissão, nós a chamamos de
‘profissionais urbanos’. Temos que
abordar as questões do ‘por quê’ e
não do ‘como’”
— Aromar Revi IIHS, India ‘Learning about Cities’ (You Tube)

“Que as pessoas
sejam a
solução.”
— Somsook Boonyabancha ACHR, Thailand

“Profissionais devem descer da varanda, conforme Bronislaw
Malinowski incitou os antropólogos, e ir para a cabana, a tenda
e a favela, examinar o mundo que os moradores de favelas
habitam e descobrir formas através das quais suas próprias
habilidades possam ser de auxílio. Muitos estudantes e jovem
profissionais têm um interesse genuíno em ajudar a abordar os
desafios que os destituídos urbanos enfrentam, não somente
por causa dos desafios arquitetônicos e de planejamento,
mas também porque as cidades dos países de baixa renda
são os locais mais dinâmicos e interessantes de novas idéias
e pensamentos. Enfrentar as complexidades dessas cidades
convoca as mentes mais criativas.
Se for para ser a favor dos destituídos, o enquadre da ação deve
adotar uma perspectiva de justiça social em sua abordagem à
globalização – ‘a globalização de baixo’ em vez de de cima, com
os destituídos como sujeitos e não objetos do desenvolvimento.”
— Sclar, Garau and Carolini, A Home in the City, 2005, Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers Report

Tendo a oportunidade, as ferramentas
e o acesso a informações, como os
destituídos urbanos se tornam agentes
eficientes e lideres de mudança?

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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 da mudança climática

21

Picture source: Sticky Situations, Johannesburg, South Africa

Como você
pode participar?
Compartilhe sua
experiência: expanda a
rede de organizações,
programas educativos e
comunidades engajadas
em criar sua cidade
inclusiva.
Consulte nossa base de
recursos de livros, filmes,
palestras e organizações.
Acrescente novas
organizações, livros, filmes
e programas a nossas listas.
Amplie a Rede de Pessoas
Construindo Cidades Melhores em
peoplebuildingbettercities.org
Build the People Building
Better Cities Network at
peoplebuildingbettercities.org
Para mais
maneiras de se
envolver - use
o leitor QR
do seu smart
phone.

“Não tente resolver essa bagunça e ambigüidade – se
engaje nela. Dê chance à chance. Prepare-se para se
desorganizar porque não pode possivelmente manter
tudo em sua cabeça. Reconheça que se desorganizar
é o início do trabalho criativo. Estimule encontros ao
acaso... se posicione com propósito e depois deixe que as
circunstâncias o guiem.”
For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.

— Nabeel Hamdi Small Change 2004

Um projeto do Global Studio e Centro de Desenvolvimento Sustentável no Instituto da Terra na Universidade de Columbia,
NY, 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 da mudança climática

22

Picture source: ppsr //Global Studio, Vancouver, Canada
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Participação
e
Urbanização
Inclusiva

Como o projeto pode ajudar a
melhorar seu bairro ou cidade?

For more
information
and resources
on this topic—
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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