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Ah, a Rua! Só falam de tirar as crianças da rua. 
Para sempre? Eu sonho com as ruas cheias delas. 

É perigosa, dizem: Violência, drogas… E nós adultos 
Quem nos livrará do perigo urbano? 

De quem eram as ruas? Da polícia e dos bandidos? 
Vejo por outro ângulo: Um dia devolver a rua às crianças 

Ou devolver as crianças às ruas; 
Ficariam, ambas, muito alegres.

Paulo Freire.
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QUEM SOMOS?

O Massapê é uma organização que atua no campo 
compartilhado do urbanismo, da arquitetura e do ativismo 
social com o objetivo de construir soluções colaborativas 
para cidades mais inclusivas, democráticas e sustentáveis, 
buscando estratégias para que todas as camadas sociais 
possam desfrutar de espaços de qualidade. O coletivo se 
formou  em 2016 por estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Pernambuco, a partir da vontade 
de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na 
academia, entrando em contato com outros saberes não 
acadêmicos e fortalecendo a função social do arquiteto e 
urbanista, mediante o entendimento de que a cidade deve 
ser pensada para e pelas pessoas.

Nossa atuação se aplica em três eixos principais: fazendo 
lugares juntos, aprendendo sobre cidades e ativando 
espaços. Essas três frentes compõem nossa metodologia, 
que funciona como base de execução dos processos, nela 
aplicamos ferramentas de compreensão do espaço e de 
seus usos, de mapeamento de desejos, de construção 
coletiva, de celebração e avaliação do lugar construído. 

O projeto Meu Bairro Brincante em Jardim Brasil, no município 
de Olinda, foi financiado a partir do edital de pequenos 
projetos que dá acesso ao Fundo Ciranda - Cidade das 
Crianças. O edital se propõe a apoiar iniciativas da sociedade 
civil de base, promovendo e apoiando o desenvolvimento de 
crianças de 0 a 6 anos de idade. Com isso, nossas frentes de 
trabalho foram desenvolvidas a partir do olhar e da vivência 
das crianças, principais usuários e beneficiados pelo projeto 
da Praça da Paz. Meu Bairro Brincante teve seu início em 
fevereiro de 2019, e teve duração de aproximadamente 4 
meses.
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Localizado em Olinda, o bairro de Jardim Brasil é 
predominantemente residencial, conformado por lotes de 
casas e prédios de até 5 andares. Como característica de 
seu processo de loteamento, algumas quadras contam 
com espaços livres entre as residências, tais lugares, há 
certo tempo passaram por reformas que os transformaram 
em praças, que, no entanto, não receberam sua devida 
manutenção. Estas pequenas praças têm grande potencial 
na integração socioespacial no bairro, no fortalecimento 
da ideia de vizinhança e no próprio exercício da cidadania, 
enquanto espaços públicos passíveis de apropriação por 
parte dos moradores. Embora subutilizadas e carentes 
de manutenção, é possível identificar algumas iniciativas 
espontâneas de moradores que se apropriaram dessas 
áreas, construindo jardins e utilizando-o como os espaços 
de convivência e lazer próximos às suas casas. A atual 
Praça da Paz é uma delas. Sem denominação identificada 
anteriormente, a praça se encontra entre as ruas Belo 
Horizonte e Mato Grosso, em Jardim Brasil I, e possuía apenas 
um escorrego e um balanço quebrado antes da intervenção. 

Enquanto arquitetos e urbanistas, o nosso papel foi observar 
e reconhecer essas iniciativas que já existiam, incentivá-las 
e fortalecê-las, despertando os olhares de outros moradores 
para que também se interessem e se apropriem do espaço 
público, que pertence a todos. 

Sendo a comunidade a maior impactada pelos resultados 
de uma intervenção, acreditamos que a participação dos 
moradores nas diversas instâncias de elaboração de um 
projeto, aumenta a chance de sucesso na solução da 
demanda solicitada e também da apropriação e cuidado com 
aquele espaço, tornando-os potenciais referências para o 
resto do bairro e podendo vir a influenciar políticas públicas 
de incentivo à construção e manutenção de espaços de 
lazer adequados à realidade local. Nesse sentido, ao projetar 
um espaço público a partir de um processo que integra a 
perspectiva da visão de mundo das crianças e que condiz 
com as necessidades da população, o resultado transcende 
a questão física do espaço: há melhoria na segurança do 
bairro, no desenvolvimento cognitivo infantil e na qualidade 
de vida dos moradores.

CONTEXTO

O sítio antes da intervenção

A primeira infância, compreendida entre os seis meses 
e os seis primeiros anos da vida de uma pessoa, tem 
extrema importância no desenvolvimento mental, 
emocional, social e de aprendizagem da criança, 
além disso, é fundamental para a construção da sua 
identidade e de seu reconhecimento enquanto ser no 
espaço e na sociedade. A cidade, sendo vista enquanto 
uma grande manifestação da nossa cultura, tem para 
as crianças o papel de lhes ensinar como se dá a vida 
em comunidade, sobre seus direitos, deveres e do 
respeito ao próximo, tudo isso a partir do seu aspecto 
de configuração espacial. Como sujeito social pleno, 
dotada de capacidade de ação e participação, a 
criança exerce papel fundamental na construção da 
cidade, embora na maioria das vezes não lhes seja 
dado espaço para que suas opiniões e ideias sejam 
trazidas. Assim como as escolas, o espaço urbano 
também deve ter o caráter educativo na formação dos 
pequenos, estimulando valores como a criatividade e 
a empatia para com o próximo. Considerando isso, é 
necessário criar espaços convidativos e seguros para 
eles, reduzindo riscos e contribuindo para o aumento 
da vigilância social, adotando soluções que privilegiem 

à permeabilidade visual dos espaços públicos, no sentido 
de que quanto mais o desenho da cidade contemplar as 
crianças, mais contribuirão para a sensação de segurança. 
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27%

73%

3%

11% 15%

71%

81%

19%

Você usa os espaços 
públicos deste bairro? 

SIM NÃO
Se não, porque? 

ausência de espaços públicos

ausência de mobiliário

falta de iluminação

não tem perto da minha casa

poucas pessoas na rua

44% 56%

3%

3%

26%

27%

41%

Você convive com 
alguma criança?

SIM NÃO
84% 16%

Se sim, esta criança tem quantos 
anos? 

0-3 anos16%

19%

27%

38%

4-6 anos

7-10 anos

11-14 anos

Esta criança estuda?

SIM NÃO
90% 10%

Esta criança brinca em 
espaços públicos?

SIM NÃO
74% 26%

Se não, porque?

ausência de espaços  públicos6%

6%

34%

54%

poucas pessoas na rua

falta de iluminação

ausência de brinquedos

Panel interativo com as pessoas da comunidade
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OBJETIVO

Oficina com as crianças da comunidade

A partir da realização um processo colaborativo, o projeto 
objetivou impulsionar a participação cidadã no uso, 
cuidado e gestão dos espaços públicos, despertando o 
empoderamento da comunidade e a inclusão das crianças 
no planejamento e produção das cidades, bem como no uso 
dos espaços públicos como ambiente de desenvolvimento 
social para as crianças.

Como objetivo específico, propusemos que o processo 
participativo, desde sua concepção até o pós-projeto, 
pudesse mobilizar as pessoas em torno da manutenção 
futura dos equipamentos. A compreensão e a aplicação da 
perspectiva da criança no processo permite um resultado 
eficiente para solucionar algumas carências do local. Outro 
ponto específico era ampliar e replicar esse tipo de ação, 
transformando a Praça da Paz num modelo a ser multiplicado 
em outras oportunidades no próprio território de Jardim 
Brasil ou outros locais com demandas semelhantes.

Oficina com as crianças da escola Santa Barbara
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Oficina com os adultos da comunidade para mapeamento das demandas Oficina com  as crianças da comunidade para mapeamento das demandas
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O processo realizado no projeto Meu Bairro Brincante buscou 
a colaboração entre os diversos atores atuantes no bairro, 
em todas as suas etapas. Conhecer a área da intervenção 
e seus moradores, pela sua dinâmica de uso e ocupação 
é o primeiro passo do processo. Como ferramentas de 
observação, foram utilizados mapeamentos técnicos, 
observações práticas de fluxos e permanências, painéis 
interativos e oficinas com as crianças e seus responsáveis. 
Ao final dessas análises, ficou evidente que o espaço era 
subutilizado pelas pessoas, com relação ao fluxo, por 
exemplo, constatou-se que o lugar era predominantemente 
utilizado como um ambiente de passagem, não somente 
para pedestres e ciclistas, como também para modais de 
veículos motorizados, incluindo-se, em alguns momentos 
passagens de veículos de carga. Percebeu-se pouco 
ou quase nenhum uso era destinado para atividades de 
permanência, como encontros ou lazer. Dessa forma, foi 
possível a realização de um diagnóstico coletivo sobre a 
área e sobre a relação dos moradores e das crianças com 
o espaço público. 

Na segunda fase, de mobilização dos moradores do bairro, 
realizamos rodas de conversa para nos aproximarmos mais 

da comunidade, conhecer as pessoas e o que elas desejam, 
e nos apresentarmos como Coletivo. Neste momento, 
as idas ao local eram frequentes e os encontros foram 
temáticos, foram feitas conversas com crianças numa 
escola do bairro, bem como dinâmicas de programas de 
necessidades para o que viria a ser a nova praça com os 
adultos.  A partir da sistematização das nossas observações 
e dos testemunhos dos moradores, pudemos concluir que a 
falta de iluminação pública, de mobiliário para permanência, 
brinquedos para as crianças e falta de lugares sombreados 
eram as principais razões para a subutilização do espaço.  

Assim, visando atender às demandas solicitadas pela 
população, foi realizado um estudo preliminar de projeto 
para área, o qual foi apresentado para os moradores a partir 
de uma maquete. Após o projeto validado, a intervenção 
aconteceu em modelo de mutirão, com soluções de 
baixo custo, realização de pintura lúdica, construção de 
mobiliários urbanos e sinalização, nas seguintes etapas: 
01. Construção de mobiliário urbano com apoio da Oficina 
Candô; 

02. Pintura de mural, liderado pelo designer David Shamá 

e pintura lúdica da praça com apoio da doação das Tintas 
Coral; 

03. Elaboração da sinalização e acabamentos + instalação 
da iluminação pública pela Prefeitura de Olinda.

Com a intervenção construída, a celebração de inauguração 
aconteceu em um evento festivo na Praça da paz, com 
apresentações feitas pelas crianças, muitas brincadeiras e 
comidas. Por fim, a última etapa foi analisar o processo junto 
com os moradores e realizar as medições para avaliação 
de impacto de transformação. Tal avaliação foi realizada 
tomando como referência a pesquisa inicial executada pelo 
próprio Massapê. Assim, foi possível analisar comparando, 
dentro de um mesmo método, os fluxos e permanências 
antes e depois da intervenção na praça.

PROCESSO
CONHECENDO A ÁREA

compreensão do contexto local

ENGAJANDO AS PESSOAS

rodas de conversas, consulta de 
interesses e introdução do 

pensamento urbano

DESENHENDO LUGARES

fase elaboração coletiva do projeto 
de intervenção

CUIDANDO JUNTOS

processo de pós-ocupação e de 
gestão compartilhada 

CELEBRANDO

comemoração, divulgação e 
reconhecimento coletivo do 

processo de intervenção
 urbana

CONSTRUINDO JUNTOS

mutirões com moradores e 
visitantes para a construção da 

intervenção 
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Dia de mutirão : pintura do piso e aplicação de estêncil Dia de mutirão : trabalho de marcenaria 
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Dia de mutirão: aplicação de estêncil e fazendo umas plaquinhas pela praça O uso das ferramentas foi feito tanto pelos collaboradores do grupo como também pelos moradores da communidade
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Evento de inauguração da praça : pessoas sentadas no mobiliário Evento de inauguração da praça : crianças usando o brinquedo construído pelo coletivo
Funte: journal do Commercio 
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Evento de inauguração da praça : crianças usando o brinquedo no gira-gira

Funte: journal do Commercio 
Evento de inauguração da praça : o pessoal da communidade usando a praça
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RESULTADOS

Antes da intervenção

Depois da intervenção

Inserido em uma iniciativa de inclusão das crianças no 
planejamento e uso dos espaços públicos da nossa cidade, 
a intervenção teve sucesso no aumento considerável 
da quantidade de crianças frequentando a praça. Os 
pequenos foram motor do processo, nas etapas de 
idealização e execução, o que refletiu diretamente no 
uso e cuidado com o espaço. Além deles, o envolvimento 
dos moradores em todo o processo, culminou em 
um sentimento de apropriação e pertencimento. 
  
A praça, que antes era utilizada predominantemente para 
passagem, incluindo carros, motos e veículos de carga, 
após a intervenção teve um aumento significativo na 
quantidade de pessoas permanecendo, ao passo que 
resumiu a passagem a pedestres e ciclistas, ativando assim 
um espaço plural, vivo e mais seguro para a comunidade.

Atravessando a praça

Atravessando a praça

84% 11% 1%

3% 1%

84% 16%

Permanência

Permanência

35%

25%

35%

5%

51%

29%

10%

10%

Permanência

Permanência

25%

21%

35%

45%

5%

31%

35%

3%
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RESULTADOS

aumento de 360% no número de 
crianças brincando na praça

aumento do número de crianças 
e idosos permanecendo na praça 
(indicador de segurança do espaço)

a média de pessoas permanecendo 
por dia antes era de 14 pessoas, e 
agora é de 49 pessoas

27

aumento no número de ciclistas 
atravessando a praça

aumento extremo de 
pessoas na praça sentadas 
em mobiliário adequado

a intervenção reduziu a zero 
o fluxo de carros, motos e 
veículos de carga no espaço 
interno da praça

o total de pessoas permanecendo 
na praça aumentou de 239%
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Antes da intervenção Depois da intervenção
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CONCLUSÃO
Após todo o processo, podemos destacar uma série de observações que tiveram grande impacto durante e depois da intervenção.

MOBILIZAÇÃO E GESTÃO:

A Praça da Paz, antes abandonada, não teria se transformado de tal maneira se não 
fosse pela participação direta dos moradores do bairro. Nosso papel enquanto Coletivo 
foi mobilizar, incentivar e fortalecer a ação da população, acreditando 
que, com o pouco que possuíamos individualmente, podemos juntos transformar a 
realidade daquele espaço. Os próprios moradores já fazem arrecadações coletivas 
para comprar mais brinquedos e decorações para a praça e atualmente já foi criado 
um Conselho da Praça, o qual vai lidar com os assuntos referentes à gestão da mesma.

MAIS VIDA NA PRAÇA:

Como foi mostrado anteriormente nos resultados das pesquisas, a quantidade 
de pessoas (e crianças!) que atualmente permanecem na Praça da Paz aumentou 
consideravelmente em comparação com a pesquisa anterior à intervenção. Tais 
resultados positivos já são sentidos também em outros aspectos que vão além da 
intervenção física, como na maior segurança nos arredores, na melhora da relação 
entre os vizinhos e no comportamento das crianças. Incentivados pelo sucesso 
no evento de inauguração da praça, os moradores já realizam comemorações como 
dia das mães e festas juninas no espaço público. As crianças já estão animadas para 
o dia das crianças na Praça deste ano! 
 

31

INCENTIVO PARA OUTROS ESPAÇOS:

O bairro de Jardim Brasil possui várias praças, muitas delas em estado igual ou pior 
ao da Praça da Paz quando chegamos na área, no início de 2019. Incentivados pelo 
processo aqui relatado, moradores do bairro que moram perto desses outros espaços 
já estão tentando se mobilizar para, de alguma forma, realizar neles pequenas 
intervenções de melhoria. O nosso objetivo de servir de estímulo, impulsionando 
outras ações em outras áreas já está sendo posto em prática! Obtendo mais espaços 
como o da Praça da Paz em Jardim Brasil, ou em outras áreas com a mesma demanda, 
a qualidade de vida da população do bairro como um todo é efetivamente 
ampliada, além de fortalecer a prática pedagógica no espaço público para o 
melhor desenvolvimento social e cognitivo das crianças.
    

“As crianças brincam juntas e os pais também interagem, os vizinhos 
estão conversando mais, houve uma mudança de comportamento”, 
Veruschka Dias Leal (moradora do bairro e “madrinha” da praça).
“Hoje, muitas mães me agradecem porque os filhos já pedem para 
brincar na praça. Elas ficavam angustiadas porque os meninos, por 
falta de opção de lazer, passavam muitas horas na internet em celular 
e computador, o retorno é gratificante”, Veruschka Dias Leal (moradora 
do bairro).

“Esse lugar estava abandonado como os outros, 
agora temos uma atração para as crianças. Antes, 
não tinha o que a gente fazer aqui. É uma ação 
que ajuda a valorizar o bairro”, Lucilene  ngela 
Costa (moradora do bairro).



www.coletivomassape.org


