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INTRODUÇÃO: A participação pública e a inteligência coletiva são essenciais em
sistemas complexos como as cidades (COMPLEXITY, 2017),, habilitando através do
uso de tecnologias, o design para inovação social
social(MANZINI, 2017).. Considerando os
aspectos urbanos atuais e seu constante estado de evolução, se fazem fundamentais
formas eficazess de comunicação entre governo e população para solucionar os
problemas urbanos.Para Lobach (1976), a posição ideal para o designer é a de
estabelecer um ambiente adaptável às necessidades
necessidades da sociedade e indivíduos,através de
uma ferramenta para a melhoria dessa comunicação, identificando os pontos de
contatos, as formas de aprimorar os serviços promovidos pelo poder público,
dialogando com a comunidade local para atender as necessidades e opiniões dos
indivíduos. Para tanto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as iniciativas e projetos
existentes de participação pública e planejamento urbano para um futuro projeto de
design. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa descritiva de abordagem
qualitativaanalisou as iniciativas e projetos
projetos existentes para a participação pública e
planejamento urbano.. Utilizou-se
Utilizou
pesquisa bibliográfica e desk (VIANNA, 2012)
2012),
elencando três iniciativas de participação popular,tanto
popular tanto digitais quanto presenciais em
diferentes locais,, sendo uma cidade internacional, uma nacional e Caxias do Sul.As
Sul
iniciativas foram avaliadas através da análise de concorrentes,
co
relacionando os pontos de
sucesso e fracasso de serviços semelhantes (BAXTER, 2011) e também com critérios de
Ferber, Foltz e Pugliese (2007) para identificar o grau de interação oferecido pelos
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portais, sendo elas: Mão única, com mínima interação; retroalimentação, possibilidade de
sugestões; mão dupla, diálogo entre usuário e portal; discurso mútuo, interação
bidirecional; resposta controlada, interação coletiva mas com controle na participação, e
por fim discurso público, com ampla participação e interação da sociedade.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Como resultados, observou-se o projeto “Decidim
Barcelona” que é estruturado de uma forma híbrida, pois compõe em sua organização,
elementos físicos e digitais, possibilitando a interação dos habitantes em encontros
presenciais para a deliberação de projetos e permitindo um nível similar de conexão social
através da plataforma digital (DECIDIM, 2018). Portanto, seguindo os critérios de
interação, foi avaliado o projeto como “discurso público”. Outro aspecto avaliado da
plataforma foi suas relações sociais, ou seja, as relações dos usuários com o ambiente em
que há a utilização(LOBACH, 1976). Foi possível identificar, através das interações na
plataforma, os usuários envolvidos que são: comunidades, habitantes, gestores públicos,
empresas, políticos, governo e organizações. Com objetivo de elencar similares locais, foi
avaliado o projeto “Mapeando Rio”, parte integrante da iniciativa denominada LAB.RIO.
O que os projetos citados têm em comum, além da cidade do Rio de Janeiro, é o fato de
que foram concebidos para fazer parte de um desenvolvimento estratégico da cidade para
os jogos olímpicos de 2016(PMUS, 2018). Através da plataforma, o usuário podia indicar
áreas com demandas específicas. Desta forma, quanto mais pessoas participassem, mais
indicações iriam sobrepor-se, criando um “mapa de calor” das demandaspara a gestão
pública. Através do resultado gerou-se um feedbackpara as maiores necessidades
populares (MAPEANDO, 2018). Seguindo os critérios de interação, foi avaliado o projeto
como “mão dupla”.Por fim,foi avaliado a plataforma de contatos da prefeitura de Caxias
do Sul, o Alô Caxias. Esta que possui atendimento online e por telefone através do
número 156, gerando protocolos de atendimento para que o cidadão possa acompanhar
sua solicitação (ALÔ CAXIAS, 2018). Quanto à avaliação de configuração, o sistema se
limita a atender solicitações de problemas encontrados pela população na cidade, como
calçadas quebradas, lâmpadas queimadas e etc., não proporcionando nenhum tipo de
interação entre as partes envolvidas (ALÔ CAXIAS, 2018). Deste modo seguindo os
critérios de interação, foi avaliado o projeto como “mão única”. CONCLUSÃO: Como
resultado, observa-se que o projeto Decidim de Barcelona, proporciona uma direção que
é possível seguir, promovendo a interação e engajamento da população no âmbito
público, incentivando o senso de comunidade e da participação. Foi possível observar
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que as melhores soluções contemplam uma forma híbrida de interação, entre sistemas
digitais

e

não-digitais,

sendo

classificadas

como

“discursos

públicos”,

proporcionandopara sociedade uma participação profunda e plena. Através da criação de
um projeto híbrido de espaços virtuais e físicos, podem-se democratizar as opiniões e
estabelecer o design para inovação social, permitindo através dos componentes da
complexidade urbana, solucionar problemas proporcionalmente cada vez mais
desafiadores, por consequência resultando em uma espécie de “design de inteligência”.
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