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EMPODERAMENTO CIDADÃO

RECORTE ESPACIAL 
DE ANÁLISE

A experiência da cidade configura uma dinâmica que 
mistura percepções, subjetividades e interações no modo 
de ser, estar e relacionar espaços e sujeitos. Deste modo, 
a reflexão acerca do urbano é fundamentalmente um 
exercício do pensar a prática socioespacial, e, sobretudo, 
cultural, pela qual se realiza a vida na cidade. 

As análises do Plano Diretor e o Plano Municipal de 
Cultura de Curitiba e o contraponto apresentado em 
casos correlatos desenvolvidos na monografia (1º 
semestre) indicaram que os agentes institucionais das 
políticas representam uma parcela restrita da 
complexidade cultural urbana, havendo uma parcela 
significativa da população local que permanece 
silenciada no processo de formulação das políticas 
públicas. Inclusive, os instrumentos institucionais 
analisados demonstram uma simplificação conceitual do 
que se entende por cultura, além de descontinuidades 
espaciais na distribuição cultural no município, 
visualizados na análise cartográfica. 

Considerando esse cenário, a presente proposta se 
respalda na inter-relação cultura-cidade-planejamento, 
com vista a propor um novo modelo metodológico de 
planejamento, que vise a uma real participação popular, 
por meio do empoderamento cidadão, e considere a 
cultura dentro do processo de planejamento a partir de 
uma lógica intercultural. Visto as problemáticas 
identificadas na etapa anterior, a estruturação da presente 
proposta teve como questões norteadoras: 

Qual o lugar da cultura na cidade e no planejamento? 

Por que ela é importante para promover o 
desenvolvimento socioespacial, fornecendo condições 
para a autonomia individual e coletiva?

As cidades talvez consistam em uma das formas mais 
complexas de representação do modo como os seres 
humanos ocupam e transformam o espaço. A cidade 
também pode ser vista dentro de uma relação de poder e, 
logo, com potencial para produzir níveis diversos de 
desigualdade. Na busca por uma democratização mais 
efetiva, acredita-se ser necessário uma decolonização 
epistemológica dos diferentes terrenos geopolíticos, que 
dê lugar a uma nova comunicação intercultural, 
buscando, assim, entender a cidade e as políticas 
públicas de planejamento a partir de novas perspectivas 
socioculturais, mais justas, inclusivas e plurais, que se 
manifestem de forma efetivamente coerente com a esfera 
da subjetividade da produção sociocultural da existência 
humana e de sua inter-relação com o espaço urbano.

A partir de uma compreensão mais ampla (e também 
contra hegemônica) sobre a cultura, vislumbra-se o modo 
com que as transformações das cidades pode resultar na 
transformação do próprio ser humano e esse processo 
pode levar à construção de cidades melhores: mais 
plurais, justas socioculturalmente e democráticas 
espacialmente.

Assim, é preciso que tais políticas busquem um maior 
processo de aproximação e inclusão dos cidadãos, em 
especial, os grupos marginalizados, pois é a partir de um 
real empoderamento do cidadão que será possível 
alcançar resultados verdadeiramente efetivos das 
políticas públicas de planejamento, visto que a 
participação política também constitui um exercício da 
efetiva cidadania.

Tendo como base as discussões teóricas e as análises 
desenvolvidas na monografia, realizou-se uma pesquisa 
de campo, desenvolvidas nas seguintes etapas:
1. Fundamentação da proposta
Tendo como base as questões norteadoras anteriormente 
indicadas, aprofundou-se na investigação teórica afim de 
embasar a articulação entre participação e cultura, 
pensando como a cultura pode ser a questão 
mobilizadora e como articular diferentes identidades 
socioculturais?

2. Coleta de dados
Visando promover o empoderamento cidadão, foram 
realizadas atividades mobilizadoras, no formato de 
oficinas, na Regional de Santa Felicidade e na Ocupação 
Portelinha (Bairro Santa Quitéria).
Durante as oficinas, além das rodas de conversas, foram 
levantados dados por meio da aplicação de questionários 
semi-estruturados e exercícios cartográficos.

3. Análise
Sistematização das informações coletadas nas diferentes 
atividades realizadas na Etapa 2 e posterior análise e 
interpretação a fim de extrair os delineamentos para o 
modelo metodológico.

4. Produto final
Estruturação e formalização da proposta metodológica 
de planejamento intercultural.

Apesar de a presente proposta ter sido estruturada a 
partir do contexto de Curitiba, o olhar para esta cidade 
constitui apenas um recorte utilizado para coleta de 
dados e análise, que possibilitou levantar aspectos e 
problemáticas que possivelmente também ocorram em 
outros cenários. Assim, parte-se do exemplo de Curitiba 
para a elaboração de um modelo metodológico de plano 
que seja viável para outros contextos, inclusive passível de 
adaptação para as especificidades de comunidades em 
áreas rurais, por exemplo. A opção por delimitar um 
recorte de análise e não um recorte territorial de 
intervenção parte da compreensão da cidade como 
produto sociocultural e não apenas como um limite 
geográfico.

O objeto de todo o estudo desenvolvido 
é o PLANEJAMENTO. Sendo assim, 
tanto a base conceitual da proposta, 
quanto o objeto resultante devem se 
ajustar de acordo com o recorte espacial 
(escala) escolhido. 

Isso implica que se o recorte levar em 
conta uma área rural, por exemplo, o 
planejamento não é mais urbano, e, 
sendo assim, deve considerar 
especificidades e dinâmicas próprias de 
sua realidade

1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2 SÍNTESE DA PROPOSTA
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PASSO 2. MAPEAMENTO

PASSO 3. ANÁLISE DO MAPEAMENTO
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Reconhecer agentes e expressões socioculturais. 
QUEM: Equipe de trabalho formada por técnicos + comunidade. 
COMO: Através do levantamento institucional + não institucional

Mapeamento (distribuição espacial dos elementos identificados 
no passo 1
EXEMPLOS: Cartografia social; cartografia afetiva; mapeamento 
de narrativas; etc.

Categorização das expressões socioculturais mapeadas  e 
identificação dos agrupamentos (em termos espaciais). 
EXEMPLOS: Por tipo de expressão artística, por tipo de acesso, 
etc;

OBS: É preciso considerar que estes agrupamentos também 
interagem entre si e em alguns casos podem também se 
sobrepor).

Definição das unidades de planejamento e as escalas de ação 
(que podem ser equivalentes ou uma unidade contemplar mais 
de uma escala)
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DEFINIÇÃO DA ESCALA

DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS

DEFINIÇÃO DO OBJETO

ETAPA 1*

Estabelecer qual é a escala adotada para a 
proposta, ou seja, qual o recorte para qual será 
desenvolvido a estratégia de planejamento. 
Podendo esta ser revista durante etapas 
posteriores, caso seja julgado necessário.

EXEMPLO: uma cidade; um bairro; uma regional; 
vila; etc.

Especificar o objeto da proposta, ou seja, qual 
nível e delineamento do planejamento. Este 
objeto deriva do recorte espacial estabelecido 
(escala) e indicará as questões que precisarão 
estar contempladas na base conceitual da 
proposta.

EXEMPLO: planejamento urbano; rural; 
intermetropolitano; fronteiriço; litorâneo; etc.

Delinear as bases conceituais da proposta a 
partir do contexto da realidade no qual esta será 
aplicada e tendo sempre em vista os 
conceitos-chave do planejamento intercultural 
(cultura e participação).

EXEMPLO: cultura indígena; meio ambiente; 
aspectos rurais; agricultura; etc.

PASSO 1. EQUIPES DE TRABALHO

PASSO 2. DIAGNÓSTICO

PASSO 3. VISÃO PROSPECTIVA
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Definir as equipes locais responsáveis por cada unidade de 
planejamento. Estas devem compor um grupo heterogêneo e 
representativo, onde colaboram técnicos, poder público e 
representantes de grupos socioculturais e demais membros da 
comunidade.

Levantar as especificidades do contexto de cada unidade de 
planejamento. Assim, averiguar e consolidar o diagnóstico 
(agentes e expressões socioculturais) realizado nos passos 1 e 2 
da fase 1.

Definir a visão coletiva desejada para o futuro, do qual irá derivar 
os direcionamentos estratégicos do planejamento.

COMO: realização de ações mobilizadoras; oficinas; workshops.

EXEMPLO: Oficina “O que queremos no nosso bairro?” - Regional 
Santa Felicidade.

PASSO 1. IMPLEMENTAÇÃO

PASSO 2. DEFINIÇÃO DE INDICADORES

PASSO 3. REVISÃOFA
SE
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Implementação do plano de ação proposto. Pode pressupor a 
integração com demais ações estratégicas ou políticas de 
desenvolvimento sociocultural e de ordenamento e gestão do 
território.

Estabelecer indicadores para o monitoramento da 
implementação do plano. Estes variam de acordo com a 
demanda específica do recorte espacial e das expressões 
culturais identificadas. 

Revisão do plano de ação, com execução de possíveis ajustes.

OBS: A identificação da necessidade de revisões no plano de 
ação pode inclusive exigir o retorno a outro passo e/ou fase do 
processo.

PASSO 1. MAPA DE OPORTUNIDADES

PASSO 2. PRIORIDADES

PASSO 3. AÇÕES ESTRATÉGICAS

PASSO 4. PLANO DE AÇÃO

FA
SE

 3

Formulação de um mapa de oportunidades a partir da 
identificação das principais lacunas deixadas pelo planejamento 
vigente (ou falta dele) e as potencialidades de ação.

Organização dos elementos indicados no mapa de 
oportunidades de acordo com as prioridades identificadas junto 
as principais demandas elencadas pelos agentes socioculturais 
envolvidos no processo.

Proposição de ações a partir da junção das direções estratégicas 
(passo 3 - fase 2) e do mapa de oportunidades (passo 1 e 2 - fase 
3).

Formalização do plano de ação a partir de um documento 
firmado em diretrizes e propostas efetivas para o recorte 
espacial e os agentes envolvidos.

3 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA

A concepção intercultural da cidade reconhece os 
sujeitos que a habitam a partir de sua íntrinseca 
complexidade. Assume e se apropria de suas múltiplas 
identidades e comunidades que se transformam e 
evoluem no (e através do) tempo e espaço. Pressupõe, 
assim, um modelo dinâmico em que diversos elementos e 
agentes são colocados em contato direto, e devem, a 
todo momento, se envolver, interagir, ouvir e serem 
ouvidos. Frente a inevitabilidade do processo criar algum 
atrito, essa perspectiva encara o conflito  como 
possibilidade de ação, onde o desacordo e a negociação 
possibilitam surpresas e inovações sociais emergentes do 
próprio processo. 

Assim, a abordagem intercultural do planejamento vai 
além da criação de oportunidades e do respeito pelas 
diferenças culturais existentes. Visa facilitar o diálogo, o 
intercâmbio e a compreensão recíproca entre pessoas de 
diferentes contextos socioculturais e espaciais. É, 
portanto, a decisão por desenvolver políticas que 
priorizem medidas onde diferentes culturas se cruzam, se 
hibridizam e se transformam a partir desta interação em 
uma relação dialética. Em outras palavras, o planejamento 
intercultural visa promover a interseção entre todas as 
fronteiras culturais; entre culturas “majoritárias” e 
“minorias”; “dominantes” e “subjugadas”; localidades, 
classes, religiões, disciplinas e gêneros como fonte de 
desenvolvimento social, político e econômico, de forma 
individual e coletiva.  

INTERCULTURAL

*
Se o intuito é alcançar uma proposta de 
metodologia de planejamento mais 
democrática (sociocultural e 
espacialmente) é preciso ter como 
prioridade o que a realidade local nos 
indica e partir dela para as demais 
definições. Confiando na possibilidade e 
potencialidade de um modelo que vise 
criar bases para um aprendizado 
sociocultural que enfatize múltiplas 
epistemologias nos processos de 
planejamento.

ETAPA 2

4 SEQUÊNCIA DE AÇÃO
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MANIFESTAÇÕES SOCIOCULTURAIS
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CONTRA-HEGEMÔNICAS

VETOR DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO

CONEXÕES FÍSICAS E SIMBÓLICAS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ÁREA URBANIZADA

CENTRALIDADES

LIMITE POLÍTICO MUNICIPAL

CONCENTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES
INSTITUCIONAIS

UNIDADES DE PLANEJAMENTO
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As manifestações multitudinárias podem ser consideradas 
uma produção do comum uma vez que abrigam atores de 
diferentes contextos sociais, mas com o interesse em 
comum de ocupar o espaço público. A partir desta 
ocupação, estes atores recriam o significado da rua e 
promovem práticas alternativas para o convívio social. 
Entre as práticas, destacam-se as trocas simbólicas, o 
compartilhamento de ideias, a autonomia administrativa, a 
horizontalidade nas relações e a cidadania

As manifestações institucionais da cultura podem ser 
entendidas como as práticas culturais enraizadas nas 
ações promovidas pelas mais diversas áreas 
governamentais (saúde, educação, meio-ambiente, 
planejamento urbano, entre outras), não ficando restrita 
apenas a preservação de símbolos institucionalizados de 
formação de identidade, tais como o patrimônio edificado 
e as obras artísticas ligadas à cultura erudita (composições, 
escritos, pinturas, esculturas, etc.). Uma política cultural 
democrática reconhece também a existência da 
diversidade de públicos, com as visões e interesses 
diferenciados que compõem a contemporaneidade. Em 
especial, deve se preocupar em reverter o processo de 
exclusão, da maior parcela do público, das oportunidades 
de consumo e de criação culturais. 

manifestações multitudinárias

Se a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e da 
liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou 
bloco de classes sobre as outras, as manifestações 
contra-hegemônicas podem ser compreendidas como 
uma contra-proposta ao discurso hegemônico orientada 
por um desejo de deslocamento de poder e mudança 
social, que surgem da necessidade de parcelas das classes 
subalternas em criar um novo local de fala e um espaço 
próprio de articulação política. Para Antonio Gramsci 
(1999) seu alicerce programático é o de denunciar e tentar 
reverter as condições de marginalização e exclusão 
impostas a amplos estratos sociais pelo modo de 
produção capitalista. Através de um processo de resgate 
das tradições, as manifestações contra hegemônicas em 
tela se utilizam de uma série de elementos formadores da 
memória não oficial para, no presente, fazerem emergir 
histórias, até então, silenciadas e marginalizadas.

manifestações contra-hegemônicas
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5 UNIDADES DE PLANEJAMENTO

Para que o planejamento reflita de fato a realidade, é 
necessário reconhecer os agentes (poder público e 
privado; líderes comunitários; grupos artísticos; etc.) e 
expressões socioculturais existentes para além da esfera 
institucional. 
Após elencar tais elementos é necessário mapeá-los para 
que seja possível visualizar a distribuição espacial dos 
mesmos, assim como identificar possíveis pontos de 
concentração e ou descontinuidades.
O mapa gerado deverá ser analisado a partir da 
categorização das expressões socioculturais elencadas 
(as categorias podem ser, por exemplo, o tipo de 
expressão artística; a forma de acesso - gratuito ou pago; 
organização espontânea ou institucional, entre outras) e a 
identificação dos agrupamentos formados espacialmente 
(considerando que estes agrupamentos também 
interagem entre si e em alguns casos podem inclusive se 
sobrepor).
Aqui é preciso ter em vista que esta análise pressupõe o 
momento de aplicação da proposta, lembrando que os 
limites culturais não consistem pontos fixos no 
espaço-tempo, mas se apresentam em um estado 
permanente de fluidez e transformação.
A partir da finalização dessas atividades, será definido as 
unidades de planejamento e as escalas de ação, 
podendo as mesmas serem equivalentes ou uma única 
unidade se responsabilizar por diferentes escalas de 
ação.

*
Para se realizar uma cartografia sociocultural 
de fato é necessário envolver como 
protagonistas os “fazedores” da cultura, do 
contrário, não incide uma cartografia de 
acordo com os princípios metodológicos da 
antropologia cultural. 

É a comunidade que se mapeia, se reconhece 
e identifica seus modos de expressão.

como fazer?

* mapa esquemático
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como a cultura pode ser uma questão mobilizadora?

como articular identidades socioculturais?

SEQUÊNCIA:

1. APRESENTAÇÃO
2. RODA DE CONVERSA - ZONEAMENTO
3. ATIVIDADE CARTOGRÁFICA
4. QUESTIONÁRIO (18 respostas)

CONSIDERAÇÕES:

Notou-se uma preocupação por parte dos envolvidos 
em conduzir o exercício de forma “correta”. Assim, 
priorizou-se uma linguagem demasiadamente técnica, 
o que por sua vez gerou dificuldades de aproximação 
dos aspectos socioculturais.
Da mesma forma, houve certa dificuldade em 
materializar conceitos e expressões socioculturais a 
partir do exercício cartográfico proposto.
Considera-se que estes pontos se relacionem ao fato 
de que o encontro registrou baixo engajamento 
cidadão. A maior parte dos presentes se identificava a 
partir de alguma forma de representação institucional. 
Notou-se, também, que encontros pontuais são pouco 
efetivos; devendo ser priorizados as atividades 
contínuas e/ou sequenciais.

PREMISSAS: Avaliação de ideias preconcebidas sobre um 
grupo cultural e/ou culturas híbridas.

RELAÇÃO DAS ESCOLHAS COM IDADE, GRUPO 
CULTURAL, GÊNERO, SEXUALIDADE: Consciência de 
como certos grupos podem preferir participar de formas 
distintas.

SITUAÇÕES VIGENTES: Consciência dos anseios e 
problemas de cada um dos diferentes grupos culturais 
que residem no recorte geográfico.

ACESSO: Consciência de como os diversos grupos são 
reconhecidos, incluídos e representados pelo processo. 
Questionar-se se essa representação é adequada.

PERCEPÇÃO: Como os planejadores são vistos, 
entendidos e percebidos no processo de planejamento.

DIVERSIDADE: a heterogeneidade e a diferença são 
vantagens a serem valorizadas para o bem da 
comunidade, não devendo ser encaradas como um 
problema.

CONSCIÊNCIA PESSOAL: Exercitar a capacidade de 
identificar as próprias noções preconcebidas e a forma 
como experiências anteriores com culturas e práticas 
diferentes impactam o processo.

SISTEMAS: Compreensão acerca do impacto da idade, 
grupo cultural, gênero, sexualidade, classe e etnia no 
comportamento; atitudes e valores; e na existência ou 
falta serviços sociais para grupos socioculturais 
específicos.

PODER: Compreensão das relações de poder em uma 
comunidade, ou entre dois ou mais grupos diferentes. 
Entender o impacto destas no processo de planejamento, 
compreendendo culturas privilegiadas e marginalizadas e 
a maneira como estas comunicam seus locais de 
importância e formas de utilização do território.

RECURSOS: Identificar agentes-chave, pessoas e redes 
de ajuda (formais e informais) que possam ser utilizadas 
como facilitadoras do processo a partir da forma como se 
relacionam com as comunidades socioculturais.

COMUNICAÇÃO: Compreensão da linguagem, sintaxe, 
padrões de fala e estilo de comunicação em grupos 
diferentes.co
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COMUNICAÇÃO: Adotar estratégias de comunicação 
que visem o direcionamento e compreensão das nuances 
culturais baseadas no contexto e nas relações 
intergrupais. 

DIVULGAÇÃO: Adotar estratégias que visem aumentar a 
partipação do grupo-alvo ou da comunidade de forma 
mais ampla, considerando não apenas aqueles que já 
estão mais facilmente incluídos no processo.

FACILITAÇÃO E MEDIAÇÃO: Encorajar o diálogo 
intercultural e gerenciar conflitos.

COMUNICAÇÃO: Coletar e compartilhar conhecimento 
sobre práticas socioculturais, realizando pesquisas 
qualitativas que visem obter informações sobre diferentes 
grupos e comunidades culturais.

PROGRAMAS E WORKSHOPS: Adaptação de programas 
e atividades adequados culturalmente às normas e 
necessidades do grupo-alvo e/ou comunidade em 
questão.co
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*COM BASE EM: BAUM (2000);  SANDERCOCK (2003); LUM (2006); RICE (2007). 

* o que ter em mente?

22 participantes

SEQUÊNCIA:

1. APRESENTAÇÃO
2. RODA DE CONVERSA - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
3. ATIVIDADE CARTOGRÁFICA

CONSIDERAÇÕES:

Forte integração comunitária; senso de pertencimento 
coletivo a partir de um ponto em comum (habitação 
irregular).
Articulação política estruturada, embora se apresente 
de forma não-institucional. 
Espaços físicos específicos destinados a grupos 
diversos (clube de mães, centro comunitário, depósito 
de recicláveis).
Divisão sociocultural explícita (idade, gênero, raça).
Relação socioespacial consolidade a partir de 
dinâmicas do cotidiano. Relatos sobre espaços de 
vivência e convivência; atividades e rotina; crenças e 
divisões de grupos.

40 participantes 23 17
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FASES 3 E 4

1
2
3

4
5
6

por onde começamos?
Formulando um mapa de oportunidades, ou 
seja, as lacunas e potencialidades de ação para o 
planejamento sociocultural. Os elementos 
indicados devem ser organizados de acordo 
com as prioridades identificadas.

onde nós estamos?
Tendo em vista as etapas de execução do 
modelo metodológico e os elementos dispostos 
no mapas de oportunidades, é preciso identificar 
tanto em que momento nos encontramos no 
processo e qual cenário desejamos alcançar com 
o mesmo.

Com vista o cenário desejado, devemos propor 
as ações a serem executadas, que devem 
englobar tanto os direcionamentos estratégicos 
quanto o mapa das oportunidades. 

onde queremos chegar?

como chegamos lá?
Com o cenário desejado delineado sob o 
mapeamento das oportunidades e a 
delimitação das ações a serem executadas, 
dá-se início a implementação do plano de 
ação formalizado.

como avaliar?

como (e porque) recomeçar?

Estabelecendo indicadores que permitam o 
monitoramento da implementação do plano 
de ação.

Conforme indicado anteriormente, é preciso ter 
em vista que o desenvolvimento desse modelo 
pressupõe um recorte espaço-temporal. Visto a 
fluidez dos elementos a serem trabalhados, é 
necessário estar em constante processo de 
avaliação e revisão do plano de ação, podendo 
implicar um retorno a uma etapa e/ou fase 
anterior ou até mesmo a identificação da 
necessidade de desenvolvimento de políticas 
complementares.

7 PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

Adotar categorias de classificação de forma clara e 
objetiva. É importante notar que estas estão diretamente 
relacionadas com a natureza das ações propostas, não 
existindo um modelo certo ou errado, ou tampouco ideal. 
Sugestão de categorização:

POR GRUPO: Classificação por agrupamento de 
características comuns, interesses compatíveis e/ou 
semelhantes.

POR LOCALIDADE: Classificação por meio da localização 
das ações no território. Pode se aliar a construção de 
mapas visuais que auxiliem a distribuição espacial das 
proposições estratégicas de forma mais igualitária.

POR TEMPO: Classificação por tempo de implementação 
e/ou duração prevista. Algumas ações podem se colocar 
de forma bastante pontual e imediata; outras de forma 
contínua ou permanente.

POR CUSTO: Classificação por custo demandado para 
implementação e manutenção da ação. Pode se aliar ao 
planejamento financeiro/orçamentário, considerando 
tanto as ações auto-financiadas quanto aquelas que 
requerem capital externo.

Avaliar as ações estratégicas propostas, para que seja 
possível revisar o plano de ação, substituindo/removendo 
ações inviáveis ou complementando a proposta com 
novas ideias, conforme demanda. 
Sugestões para avaliação:

PERTINÊNCIA LOCAL E ADEQUAÇÃO: Existem 
diferenças materiais ou culturais que possam restringir a 
oportunidade para esta ação na localização em questão? 

ACEITAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS: Os agentes 
socioculturais envolvidos aceitarão essa ação ou 
abordagem?

FACILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO: A ação estratégica 
em questão pode ser aplicada no nível local de forma 
direta e objetiva?

EFICIÊNCIA RELATIVA: Quão bem esta ação funcionará 
em relação a outras opções? 

CUSTO RELATIVO: A ação estratégica proposta é viável 
do posto de vista econômico? Existem outras opções 
mais rentáveis ou econômicas?

or
ga

ni
za

çã
o 

e 
cl

as
si

fic
aç

ão

av
al

ia
çã

o 
da

s p
ro

po
st

as

Monitorar, de acordo com indicadores específicos, a 
efetividade do planejamento proposto, após sua 
implementação. 
Sugestão de aspectos contemplados pelos indicadores 
de monitoramento:

RESULTADOS: Atividades concretas e tangíveis, 
realizadas por partes interessadas na implementação das 
ações propostas. Considerar impacto de curto prazo, 
referentes a fatores inerentes à proposta.

IMPACTOS: Mudanças gerais ou específicas no recorte de 
ação, observáveis ambos a curto ou longo prazo. 
Considerar que os impactos das ações estratégicas são 
diretamente influenciados por fatores externos à 
proposta.

ALCANCE: A abrangência das ações, considerando os 
limites socioespaciais afetados, e os grupos afetados 
pelas atividades de planejamento.m

on
ito

ra
m

en
to

* o que ter em mente?
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS;
DIÁLOGO INTERCULTURAL;
EQUIDADE DE ACESSO;
PRÁTICAS CULTURAIS INCLUSIVAS;

DESENHO URBANO;
PAISAGEM CULTURAL;
ARTE PÚBLICA;
PATRIMÔNIO E CONSERVAÇÃO;

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS;
DIÁLOGO INTERCULTURAL;

EQUIDADE DE ACESSO;
PRÁTICAS CULTURAIS INCLUSIVAS;
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim do ciclo de planejamento, o processo de pensar e 
planejar a cidade se torna passível de ser revisitado, 
revisto, adaptado e reaplicado. Entendendo o 
planejamento intercultural como eixo central de 
processos que integram a cultura em todas as facetas do 
exercício do planejamento, entende-se que este deva 
adotar metodologias abertas, onde o processo de 
conhecimento e aprendizado se mantém em contínuo 
desenvolvimento.

Assim, a adoção desta metodologia proposta como  uma 
forma de “lente cultural” refere-se ao processo de 
examinar qualquer decisão de planejamento na 
perspectiva do impacto que a decisão terá sobre a gestão 
dos recursos culturais e/ou a contribuição que estes 
podem fazer para a prosperidade econômica, a equidade 
social, a responsabilidade ambiental e vitalidade cultural 
da comunidade. Desta forma, o planejamento 
intercultural deixa de atuar como política específica, e 
passa a integrar o processo de elaboração de outras 
formas de planos de desenvolvimento e gestão.

A partir deste posicionamento, uma nova gama de 
perguntas podem nortear novos processos de 
planejamento e de elaboração de políticas públicas. 
Como por exemplo:

1. Como os recursos culturais podem ajudar a abordar 
questões e prioridades da comunidade (por exemplo, 
precisam diversificar a economia, atrair novos 
investimentos, reter a juventude e aumentar o turismo)? 

2. Como as decisões de planejamento local afetam os 
recursos culturais (por exemplo, o impacto de novos 
desenvolvimentos sobre os recursos do patrimônio 
cultural e natural)? 

3. Como os recursos culturais podem melhorar a 
qualidade do local, forma e função do ambiente 
construído e do domínio público? (por exemplo, 
instalações de arte pública, diretrizes de design urbano, 
comissões de arte pública para novos edifícios, etc.)

PERSPECTIVA INTERCULTURAL


