
UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro 

FAU-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

PROARQ-Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio 

 

Disciplina:  Projeto e Gestão do Patrimônio 

Professor (a):  Cêça Guimaraens 

Aluno:    Rafael Azevedo 

Data:    09/12/13 

 

Exercício 

Resenha crítica do texto “A pedagogia Urbana” 

SOUZA, M. Lopes de. A prisão e a ágora. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: 2007; p. 260-272. 

 

Texto nº1 

Pedagogia Urbana 

 

O texto busca apresentar o quadro tecnocrata do planejamento urbano no Brasil que arbitra 

ações no espaço urbano sem a participação da população. O distanciamento dos técnicos e 

especialistas em relação a população acaba gerando um produto final que na grande maioria 

das vezes acaba não atendendo as reais necessidades de quem vive nas áreas de intervenção. 

É discutida a falta de entendimento de que as ações sobre o espaço urbano não são restritas a 

questões materiais, não se trata apenas de gerir “coisas”, mas sim relações sociais. São 

apontadas as falhas na formação desses profissionais já no ambiente universitário, que através 

de uma visão corporativa elevam esses profissionais sobre pedestais onde a visão da 

população em nada poderia contribuir no planejamento das cidades. Somam-se a isto as 

vontades políticas que direcionam o planejamento urbano para um favorecimento das 

minorias mais ricas em detrimento da população carente, quadro no qual o saber técnico dos 

especialistas é impotente perante as pressões políticas. O conceito de pedagogia urbana busca 

fortalecer a participação popular nos processos decisórios sobre o espaço das cidades através 

da popularização e desmistificação do conceito de planejamento. O pedagogos urbanos seriam 

Os profissionais formados em técnicas e estratégia de planejamento e rotinas de gestão e 

busquem envolver a sociedade civil informando-a e capacitando-a para que possa participar 

efetivamente de todo o processo de planejamento e gestão. São indicadas as seguintes ações 

de incentivo a participação popular no planejamento urbano: 

 

• Planejamento e gestão ao alcance dos cidadãos: Divulgação do saber técnico sobre o 

planejamento através de uma linguagem que possibilite o entendimento de questões 

essenciais, fazendo com essa população possa opinar com embasamento; 

• Socialização de informações e facilitação da comunicação; 

• Geração de dados e informações pela própria população através das organizações 

sociais; 

• Formação de técnicos dentro da sociedade local buscando dar apoio direto a 

intervenções; 

• Participação de estudantes universitários através de cursos e palestras; 


