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Objetivo e descrição sumária
O projeto tem como objetivo promover a reflexão sobre a gestão do espaço urbano da cidade de São
Paulo. O projeto pretende fazer com que os cidadãos de São Paulo possam tomar contato com
reflexões críticas sobre a gestão dos espaços urbanos e, mais do que isso, possam construir suas
próprias reflexões.
Para isso, o projeto deverá registrar situações críticas da gestão do espaço urbano da cidade, assim
como possibilidades de superação dos desafios apontados.
As questões a se enfrentar são: como promover a gestão do espaço urbano de maneira a combater a
apropriação privada dos espaços públicos, fortalecer o uso público dos espaços, operar na
construção simbólica da cidade, criar novas condições de sociabilidade e melhorar a qualidade de
vida? Que capacidades institucionais são necessárias para dar conta deste desafio? Como construílas?
Essas nortearão um conjunto de atividades de investigação que darão suporte à promoção da
discussão e reflexão junto a atores governamentais e da sociedade civil.
Serão objeto de análise, reflexão e debate questões como: gestão de espaços de grande relevância
social, econômica, cultural e simbólica para a cidade; infra-estrutura e serviços de mobilidade
urbana; padrões e relações de utilização de vias públicas, especialmente por pedestres e ciclistas;
mobiliário urbano; espaços simbólicos, espaços de produção e fruição cultural e outros.
Os trabalhos serão estruturados em circuitos, correspondentes a uma seleção de espaços urbanos
(contíguos ou não) que partilham entre si características físicas ou de uso e, por isso, tornam-se
unidade adequada para articulação dos trabalhos.
Para cada um dos circuitos, serão realizados mapeamentos que se basearão em entrevistas, pesquisa
documental, coletas de depoimentos, coleta de imagens em vídeo e fotografias. O produto final será
a caracterização de cada circuito e um conjunto de propostas para melhorar a qualidade da gestão e
uso dos espaços urbanos, que serão disponibilizadas na internet em aplicações específicas a serem
desenvolvidas, com condições de permitir a participação dos cidadãos na alimentação das
informações e na discussão pública de suas possibilidades.

Ações e detalhamento das atividades
O trabalho será estruturado em duas etapas, cada uma correspondendo a um semestre. Cada uma
das etapas está apresentada a seguir, com suas respectivas ações.
Etapa 1:
1.1 Preparação conceitual do projeto, com estudo de textos de referência sobre a gestão de espaços
urbanos para construção de ferramentas para seleção e tratamento dos circuitos a serem trabalhados.
1.2 Seleção dos circuitos a serem tratados pelo projeto, a partir de critérios definidos na ação 1.1.
1.3 Elaboração de procedimentos para levantamento de informações sobre os circuitos e tratamento
das informações levantadas (diagnósticos, propostas), inclusive procedimentos para estimular a
participação dos cidadãos.
1.4 Elaboração de ferramentas interativas na internet.

1.5 Documentação, levantamento de propostas e discussão para circuitos (realização de pilotos).
1.6 Revisão dos procedimentos de trabalho nos circuitos, a partir dos pilotos realizados na ação 1.5.
Etapa 2:
2.1 Trabalho de documentação, levantamento de propostas e discussão para os circuitos
selecionados, utilizando os procedimentos já revisados e definidos na ação 1.6.
2.2 Elaboração de pequenos textos de caráter ensaístico sobre os circuitos trabalhados, publicados
na internet.
2.3 Seminários de apresentação do trabalho realizado nos circuitos, aberto à comunidade envolvida
e geral.
2.4 Elaboração de síntese dos trabalhos realizados nos circuitos, em formato de artigo.
2.5 Avaliação do trabalho realizado e elaboração de relatório final do projeto.
Público-alvo
Estudantes da EACH e de outras unidades da USP.
Cidadãos e lideranças de alguma forma vinculados aos circuitos selecionados.
Público em geral, a ser atendido através das instâncias virtuais a serem criadas.
Finalidade e relevância para a formação dos alunos envolvidos
O projeto será útil para os estudantes, especialmente aqueles de cursos ligados às temáticas de
gestão de políticas públicas, gestão ambiental, ciências sociais e urbanismo, ao lhes oferecer
oportunidade de tomar contato com as temáticas de gestão do espaço urbano, além de criar
oportunidade para contato com os problemas da cidade.
Resultados esperados / Indicadores de acompanhamento
a) Realização de visitas de campo nos circuitos, envolvendo bolsistas e outros interessados.
Indicador: número de circuitos percorridos.
b) Envolvimento de lideranças e cidadãos nas discussões sobre os circuitos. Indicadores: número de
participantes das discussões presenciais e virtuais; circulação de textos sobre os circuitos.
c) Circuitos documentados e com propostas compiladas. Esse material poderá vir a ser utilizado na
disciplina “Seminários de Gestão Pública IV: Desafios para a Gestão Municipal em São Paulo, do
Curso de Gestão de Políticas Públicas. Indicador: número de circuitos documentados e com
propostas compiladas.
d) Artigo de síntese do processo. Indicador: apresentação do artigo em evento.

