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ABSTRACT

This dissertation aims to analyze methodologies used in vulnerable 
settlements for the elaboration of  diagnoses and for preliminary 
surveys of  intervention projects and/or urban requalification. For that, 
a case study was carried out in El Níspero neighborhood, in the city of  
Montería, Colombia, where the participatory citizen practices were 
evaluated in terms of  participation, social control and community 
decision-making. As a result, a matrix of  analysis of  participation in 
methodologies was produced that could be applied in other case 
studies. 

Key words: Participatory methodologies. Citizen participation. 
Vulnerable settlement. Matrix of  participation.

RESUMO

Esta monografia busca investigar metodologias 
empregadas em assentamentos vulnerabilizados para a 
elaboração de diagnósticos e para levantamentos prévios 
a projetos de intervenções e/ou requalificações urbanas. 
Para tal, foi realizado um estudo de caso no bairro El 
Níspero, na cidade de Montería na Colômbia, em que 
foram avaliadas as práticas participativas cidadãs 
adotadas no que tange o grau de participação, de controle 
social e de tomada de decisões da comunidade. Como 
resultado foi produzida uma matriz de análise da 
participação em metodologias que poderá ser aplicada 
em outros estudos de caso. 

Palavras-chave: Metodologias participativas. Participação 
cidadã. Assentamento vulnerabilizado. Matriz de 
participação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O intuito desta monografia é o de investigar metodologias de 
participação cidadã em projetos urbanos-territoriais. Mais 
especificamente, trataremos das metodologias empregadas para a 
elaboração de diagnósticos e para levantamentos prévios a projetos de 
intervenções e/ou requalificações urbanas em assentamentos 
vulnerabilizados. Para tal, foi realizado um estudo de caso no bairro 
El Níspero, na cidade de Montería na Colômbia. O objetivo geral foi, 
assim, o de avaliar a metodologia de práticas participativas cidadãs 
adotadas em El Níspero no que tange o grau de participação, de 
controle social e de tomada de decisões da comunidade nas atividades 
que foram desenvolvidas durante o ano de 2018, durante um processo 
de desenvolvimento de projeto para a melhoria das condições 
infraestruturais locais.

O assunto referente às metodologias participativas ganha 
pertinência uma vez que tem se tornado um desafio no âmbito do 
planejamento urbano atual. São amplos os estudos teóricos e práticos 
relacionados a esta questão, principalmente em função, no caso da 
Colômbia – mas que não difere de outros países, inclusive o Brasil –, 
do direito à  participação estar estabelecido constitucionalmente. 
Todavia, de um modo geral, críticas têm sido tecidas sobre a relação 
das formas de participação e a implementação das decisões tomadas 
pelas comunidades durante este processo.

Para além disso, o interesse no tema vem em função de uma 
experiência de intercâmbio na Colômbia que foi crucial para o recorte 
temático, já que me ofereceu a oportunidade de trabalhar em etapas 
de elaboração, aplicação e sistematização de práticas participativas e 
colocar em discussão a relevância da metodologia. Os seis meses 

vividos em Montería, entre setembro 2017 e 
março 2018, me brindaram com a oportunidade 
de realizar um trabalho de campo de valor 
inestimável, em que pude conhecer de perto os 
moradores do bairro e as dificuldades que 
enfrentam em seu cotidiano. A experiência 
também tornou possível colaborar com a 
construção de metodologias participativas 
conjuntamente com os professores e os 
estagiários da Faculdade de Arquitetura da 
Universidad del Sinú, em Montería. O foco do 
estágio que realizei na oficina (escritório) da 
Faculdade foi o diagnóstico das condições 
naturais, urbanas e sociais do bairro El Níspero, 
visando o melhoramento urbano deste 
assentamento através de um projeto denominado 
“El Níspero: nuevas líneas, mismo paisaje”.

A vivência direta da tentativa de 
implementação de práticas cidadãs despertou, em 
mim, questionamentos sobre a relação entre as 
metodologias e seus resultados, uma vez que 
inconvenientes, ou mesmo a condução e 
elaboração das metodologias aplicadas, poderiam 
ter sido melhor direcionados. Nesse sentido, esta 
monografia pode contribuir como referência e 
suporte para o desenvolvimento de metodologias 
participativas em projetos urbano-territoriais. 
Isso porque, como será visto, elaboramos 
parâmetros a serem aplicados em fases distintas 
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dos processo de construção, aplicação e coleta de 
resultado de metodologias participativas tendo 
como base o estudo de caso do El Níspero. 

Entretanto, se por um lado a minha 
participação direta nesse estudo forneceu as 
premissas, bem como as informações e os dados 
para a análise das metodologias aplicadas, por 
outro lado implicou no desafio de avaliar 
objetivamente um trabalho do qual participei 
como integrante de uma equipe e no qual estive 
profundamente envolvida.

Este trabalho permitiu observar o grau de 
participação da comunidade no processo já 
exposto. Vale ressaltar que a iniciativa popular foi 
fundamental desde seu princípio, uma vez que as 
premissas do projeto foram dadas pela 
comunidade que recorreu à Universidad del Sinú, na 
qual fiz o intercâmbio, para o diagnóstico e a 
formulação das intervenções nesse assentamento. 

Contudo, foi oportuno avaliar se as 
metodologias promovidas, a fim de concretizar 
essas intervenções, possibilitaram uma abertura 
maior ao envolvimento da comunidade ou 
acabaram limitando-o. 

A partir dessa experiência em El Níspero, 
buscamos entender de que forma foi articulado o 
processo participativo dentro do contexto não 
apenas do bairro e no departamento em estudo, 
mas também no âmbito colombiano. Para isso, 

em primeira instância, fizemos a compilação de dados e informações 
numa direção do mais geral para o mais específico. Ou seja, 
inicialmente, estudamos o contexto da Colômbia para aprender suas 
particularidades frente às dinâmicas socioespaciais, em seguida nos 
aprofundamos na realidade da legislação urbanística e também das 
dinâmicas socioespaciais de Montería para, no final, atermo-nos ao 
bairro El Níspero e seu entorno. 

Em um segundo momento, buscamos os referenciais teóricos 
relacionadas ao tema da participação no contexto do planejamento 
urbano, sendo de destaque a produção do geógrafo brasileiro Marcelo 
Lopes de Souza. Além disso, foram levantadas referências sobre o 
tema vinculadas, principalmente, ao contexto colombiano e ao 
conceito de participação cidadã tal como consta na Constituição da 
Colômbia e nas legislações urbanísticas em seus distintos níveis – 
nacional, departamental e municipal. No momento final, a partir dos 
estudos prévios realizados, propusemos uma matriz geral de análise 
da participação em metodologias no âmbito do planejamento urbano 
e analisamos as metodologias aplicadas em El Níspero com base 
nessa matriz. 

Vale mencionar que o escopo geral desta monografia sofreu 
alterações em função da mudança do objetivo geral que ocorreu na 
transição entre a etapa 1 e a etapa 2 desse Trabalho Final de 
Graduação – respectivamente o Trabalho Final de Graduação I 
(TFGI) e o Trabalho Final de Graduação II (TFGII). Inicialmente, a 
elaboração da matriz tinha como intuito verificar – a partir do projeto 
de intervenção urbana, denominado Ecobairro, que estava sendo 
concebido dentro da oficina da Faculdade – a eficácia das 
metodologias participativas para a criação e implementação desse 
projeto. Em função de atrasos no cronograma do grupo da 
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1  Compreendemos 
como um novo 
contexto tendo em 
vista que este 
trabalho está sendo 
desenvolvido no 
Brasil, no âmbito 
de um Trabalho 
Final de Graduação 
do curso de 
Arquitetura e 
Urbanismo da 
U n i v e r s i d a d e 
Federal de Ouro 
Preto.
2 Este termo, em 
espanhol, é 
utilizado para 
designar remoção, 
d e s l o c a m e n t o , 
expulsão, em todos 
os seus aspectos. 
Para evitar 
confusões com 
t e r m i n o l o g i a s 
usadas no Brasil 

Faculdade, infelizmente o projeto não foi concluído a tempo de 
realizar a análise dessa forma.  Por esse motivo, focamos na análise 
das fases de elaboração, aplicação e sistematização das próprias 
metodologias participativas. 

A sequência dos capítulos foi pensada de maneira a situar o leitor 
em um contexto histórico e geográfico novo1, o colombiano, e nas 
metodologias que pretendem ser analisadas. Dessa forma, no 
Capítulo 2 será apresentado um panorama geral do Estado 
colombiano e da situação de violência e conflitos que marcaram sua 
história e que deram origem a processos de remoções/deslocamentos 
forçados denominados desplazamientos. Esta abordagem é de 
importância já que os desplazamientos2 da população rural 
influenciaram na produção do espaço urbano de várias cidades 
colombianas, entre elas Montería. É válido mencionar que tal 
abordagem será realizada desde um contexto mais amplo, o do país, 
passando pelo Departamento de Córdoba até alcançar a cidade de 
Montería. Aproveitaremos, ainda, a chegada a este município para 
apresentar brevemente sua legislação urbanística e suas políticas de 
planejamento territorial. 

Penetrando na realidade mais próxima do bairro, o Capítulo 3 
aprofundará as questões relativas a El Níspero, foco de nosso estudo 
de caso, que vem sendo alvo de um trabalho coletivo entre 
comunidade e academia com a pretensão de realizar intervenções e 
melhorias urbanas que o qualifiquem como Ecobairro. Abordaremos 
a origem do assentamento e a história da comunidade e os elementos 
que o tornam “informal” e “vulnerabilizado”, entendendo também as 
circunstâncias que levaram à elaboração das metodologias 
participativas no âmbito do projeto “El Níspero: nuevas líneas, mismo 
paisaje”.

Vale adiantar que o ano da formação do 
assentamento, em 2002, coincide com uma das 
ondas mais fortes de desplazamiento no território 
colombiano, razão pela qual uma quantidade 
significativa de pessoas foi forçada a abandonar 
suas casas em direção aos centros urbanos. No 
caso de Montería, os desplazados foram assentados 
pela prefeitura em um loteamento na margem do 
perímetro urbano e vêm sofrendo desde então as 
consequências da vulnerabilidade 
socioeconômica somada à falta de assistência 
pelo poder público. A essa parcela de moradores 
oriundos do desplazamiento forçado se somaram 
outras pessoas na condição de vulnerabilidade, 
que hoje integram, em El Níspero, uma 
comunidade de aproximadamente mil pessoas.

Os relatos históricos nacionais e locais 
tratados no Capítulo 2 bem como o diagnóstico 
do bairro apresentado no Capítulo 3 são 
fundamentais, portanto, para o entendimento da 
complexidade dos agentes que interagem em El 
Níspero e de que forma a academia se posicionou 
diante dessa realidade. 

A participação cidadã será o tema do Capítulo 
4, no qual abordaremos a formalização desse 
conceito a partir da constituição colombiana e 
das demais legislações nacionais e municipais. 
Para além da relevância que assume dentro da 
democracia, trataremos da participação cidadã no 
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âmbito do planejamento urbano e das 
metodologias já legitimadas como participativas. 

Por último, o Capítulo 5 busca identificar os 
parâmetros que permitam enquadrar as fases de 
elaboração, aplicação e sistematização da 
metodologias entre dois polos de participação e 
não-participação. A matriz fruto desse trabalho 
foi pensada de maneira a viabilizar sua aplicação 
futura em outros estudos de caso. Após a 
apresentação das metodologias colocadas em 
prática no bairro El Níspero, foi possível aplicar a 
matriz e finalmente compilar a análise que avalia 
as questões relacionadas à participação.
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2. CONTEXTO TERRITORIAL | 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

O intuito deste capítulo é orientar o leitor no 
contexto histórico e socioespacial em que se situa 
o bairro El Níspero, na cidade colombiana de 
Montería, que será objeto desse estudo. Após 
uma breve reconstrução do processo de invasão e 
dos conflitos que caracterizaram a história da 
Colômbia, será dada ênfase ao Departamento de 
Córdoba e à sua capital Montería. Em específico, 
serão descritas as repercussões espaciais da 
violência desses conflitos e o fenômeno do 
desplazamiento da população rural. Por último, a 
cidade e o bairro serão apresentados na 
perspectiva da legislação urbanística municipal.

Entretanto, antes de iniciar tal empreitada, é 
importante evidenciar que La República de 
Colombia se encontra na região noroeste da 
América do Sul, sendo o sétimo país mais extenso 
do continente. A ocupação humana nessas terras 
teve origem há mais de dez mil anos atrás com as 
culturas indígenas pré-colombianas. Esses povos 
foram progressivamente dizimados a partir das 
primeiras expedições dos invasores3  europeus no 
final do século XV. A monarquia espanhola havia 
ocupado e criado um conjunto de províncias 
conhecido como Nueva Granada, correspondente 
ao atual Estado colombiano (RESTREPO, 1992).

Provincias Unidas de Nueva Granada continuou sendo o nome 
atribuído à confederação após o Ato de Independência, em 1810, e o 
Ato de Federação, em 1811, primeiras tentativas de conquistar a 
independência da Espanha. Porém a independência, de fato, se 
concretizou em 1819, com o êxito da batalha de Boyacá, na qual o 
Exército Libertador de Simón Bolívar derrotou os espanhóis 
enviados para reconquistar as colônias. Através da Lei Fundamental 
promulgada no mesmo ano, Nueva Granada passou a ser uma das 
províncias da recém-criada Gran Colombia (RESTREPO, 1992).

O nome Colômbia foi dado pelo venezuelano Francisco de 
Miranda, em homenagem a Columbus no final do século XVIII, mas 
somente em 1886 o nome foi adotado para designar oficialmente a 
nova República (RESTREPO, 1992). La Republica de Colombia hoje é 
um Estado organizado em trinta e dois departamentos e um Distrito 
Capital (FIG.1). Os departamentos são, por sua vez, divididos em 
municípios. A Colômbia conta hoje com uma população de quase 
cinquenta milhões habitantes.

3 Neste trabalho, 
em virtude de vasta 
l i t e r a t u r a 
decolonial que 
p r e t e n d e 
“transcender a 
colonialidade, a 
face obscura da 
modernidade, que 
p e r m a n e c e 
operando ainda nos 
dias de hoje em um 
padrão mundial de 
p o d e r ” 
(BALLESTRIN, 
2013), buscamos 
“inserir a América 
Latina de uma 
forma mais radical 
e posicionada no 
d e b a t e 
p ó s - c o l o n i a l , 
muitas vezes 
criticado por um 
excesso de 
culturalismo e  
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e u r o c e n t r i s m o 
devido à influência 
pós-estrutural e 
p ó s - m o d e r n a . ” 
(BALLESTRIN, 
2013). Por isso, em 
função das 
v i o l ê n c i a s 
provocadas pelos 
europeus no 
c o n t i n e n t e 
latino-americano, 
não os trataremos 
c o m o 
colonizadores, mas 
como invasores.
4  Em 1839, o 
P r e s i d e n t e 
Márquez decidiu 
fechar os 
conventos do Sul 
que tivessem 
poucos monges e 
destinar os recursos 
para a instrução 
pública daquelas 

Figura 1 - Mapa Político dos Departamentos de Colômbia.

Fonte: IGAC (2004).

2.1 Conflitos e violência em um contexto 
histórico – Séc. XIX-XX | La violencia

Para um melhor entendimento da dinâmica 
socioespacial atual do território colombiano, foi 
necessário identificar as condições históricas, 
sociais e políticas que caracterizaram os séculos 
pós-Independência. Focamos no período 
pós-Independência em função da necessidade de 
um recorte que não tornasse este trabalho tão 
exaustivo e que comportasse as questões 
referentes à formação do Estado moderno 
republicano que se estende até o presente. Neste 
subcapítulo, será observado, de modo mais 
eminente, de que forma a violência dos conflitos 
oriundos de disputas territoriais foi o fio 
condutor que gerou um desenvolvimento 
histórico singular ao país. 

A partir do começo do século XIX, pouco 
tempo após conquistar a Independência, a 
Colômbia passou a vivenciar uma série de 
conflitos internos e guerras civis nacionais. Em 
1841, o fim da primeira guerra civil colombiana, a 
Guerra dos Supremos4, marcou o nascimento de 
dois partidos políticos, o Liberal Federalista e o 
Conservador Centralista. A partir deste 
momento, as guerras civis se transformaram em 
confrontos partidários, sendo emblemáticos o de 
1851, que acirrou as discussões sobre a abolição 
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da escravatura no país, e o de 1863, em função da 
proclamação da Constituição Federalista5 pelos 
liberais (TORRES et al., 2003). 

De acordo com Valencia (2002, § 1, tradução 
nossa), “as raízes históricas da instituição militar 
se confundem com as da pátria em si”. De fato, o 
uso das armas como instrumento para resolver 
conflitos políticos foi incitado a partir da Guerra 
da Independência (VALENCIA, 2002). Essa 
tendência resulta clara em ocasião da 
Constituição Federalista, década em que as 
confrontações partidárias estavam relacionadas à 
divisão administrativa do país promovida pela 
Constituição. Segundo Torres et al. (2003), essa 
repartição instigou ainda mais as disputas pela 
hegemonia local, resultando em cerca de 
cinquenta conflitos territoriais em menos de vinte 
anos. 

Contudo, o maior conflito interno ocorreu no 
final do século XIX na chamada Guerra dos Mil 
Dias. Entre 1899 e 1902, os liberais insurgiram 
contra o governo conservador da época, 
culminando em uma perda humana inestimável. 
Os danos econômicos não foram secundários, já 
que foi necessária a interrupção de exportações 
com consequente desvalorização da moeda 
(TORRES et al., 2003). 

As décadas após essa guerra foram de relativa 
tranquilidade até abril de 1948, quando o 

assassinato do liberal Jorge Eliécer Gaitán6 dá início ao chamado 
período de La Violencia7. 

Os grupos liberais e comunistas, culpando o governo conservador 
da época, se articularam em organizações campesinas que lutavam 
pela propriedade da terra e a defesa da vida. O confronto entre esses 
grupos levou a um incremento notável da violência nesse período. 
Ainda segundo Torres et al. (2003), o resultado dessa conexão entre 
as organizações de autodefesa e os camponeses foi o surgimento de 
movimentos agrários8 na década de 1920 concomitante ao início do 
processo de industrialização no país.

A resistência armada se alastrou nacionalmente até o Golpe de 
Estado de 1953, quando se instaurou o governo militar do general 
Rojas Pinilla. Segundo Ospina (2014),

Paradoxalmente, Rojas Pinilla oferecia aos insurgentes 
aquilo que não dava aos civis: “paz, justiça, liberdade”. O desejo 
de reconciliação fez mais de 4 mil guerrilheiros das pradarias 
entregar as armas, entre julho e setembro de 1953. Em todo o 
país, foram sete mil. No entanto, pouco depois seus chefes 
começaram a ser assassinados pelas mãos de “desconhecidos”. 
(OSPINA, 2014). 

Com a caída do regime militar e a criação do Frente Nacional em 
1958, os dois partidos entraram em um acordo de alternância no 
poder visando deter a luta armada. Se por um lado, isso põe um fim 
aos anos de La Violencia, por outro, como veremos mais adiante, a 
violência das guerrilhas na área rural sobrevive e se ampara nas 
disputas resultantes da Guerra Fria. 

Conforme defendido por Torres et al. (2003), após os anos de La 
Violencia, o País voltou a uma situação de relativa tranquilidade, com 
uma redução drástica no número de conflitos. Por outro lado, em 
algumas regiões do país, grupos de resistência camponesa se 

províncias. Esse 
pretexto religioso 
provocou uma 
insurreição por 
parte da oposição 
ultracatólica e, 
logo, se 
transformou em 
uma revolução 
f e d e r a l i s t a 
empreendida pelos 
‘Supremos’ do Sul. 
Em desacordo com 
o centralismo, eles 
buscavam a 
independência do 
p a í s . 
( G U T I É R R E Z , 

1993)
5  Promulgada em 
R i o n e g r o 
(Antioquia), a 
Constituição de 
1863 tinha um 
caráter liberal, laico 
e federal.  Sua 
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principal ação foi a 
criação de nove 
estados soberanos, 
os Estados Unidos 
de Colômbia, que 
deixava pouca 
autonomia ao 
Governo Central. 
(El Tiempo, 2013).
6  Líder do Partido 
Liberal, era 
d e n o m i n a d o 
caudillo del pueblo 
(líder do povo). Seu 
assassinato em 
Bogotá provocou 
uma insurreição 
popular em todo o 
país que 
d e s e s t a b i l i z o u 
totalmente a 
situação política 
colombiana. (Jorge 
Eliécer Gaitán. 
E n c i c l o p é d i a 
Banre pcu l tu r a l . 

organizaram no chamado Bloque Sur. Em 1965, sob o nome de Forças 
Armadas Revolucionárias de Colômbia (FARC) e com o apoio do 
Partido Comunista, foi organizada a Primeira Conferência 
Guerrilheira, com o intuito de fortalecer e coordenar o movimento. 

Esse grupo guerrilheiro, que em 1982 assume o nome de Exército 
do Povo (FARC-EP), cresce significativamente durante a segunda 
metade do século, passando de apenas sete frentes e oitocentos e 
cinquenta homens, em 1978, para mais de dezesseis mil homens em 
sessenta e seis frentes na virada do século (FIG. 2)9. Nascido como 
um grupo de autodefesa e luta agrária, se expande ao ponto de incluir 
algumas frentes em zonas urbanas. Nos anos posteriores, o contexto 
econômico e militar das FARC-EP sofre algumas alterações e eles 
passaram a ser considerados como um grupo com envolvimento em 
atividades criminosas como extorsão, sequestro e narcotráfico 
(TORRES et al., 2003).

Figura 2 - Expansão das FARC-EP em 1980 e 2000.

Fonte: TORRES et al.(2003).

Outro grupo guerrilheiro surgido na década 
de 1960 é o Exército de Liberação Nacional 
(ELN), o segundo maior depois das FARC. 
Tendo como objetivo a obtenção do poder pelos 
setores populares, logo recebeu aclamação por 
parte de grupos revolucionários e estudantes. 
Apesar de ter sofrido uma fase de crise interna na 
década de 1970, o ELN se recuperou, crescendo 
exponencialmente de trezentos e cinquenta 
homens em 1983 para até quatro mil e 
quinhentos homens distribuídos em quarenta e 
uma frentes no ano de 2000 (FIG. 3). De acordo 
com Torres et al. (2003), parte desse 
fortalecimento seria atribuível a uma mudança de 
circunstâncias e negociações parecida com as da 

Figura 3 - Expansão do ELN em 1983 e 2000.

Fonte: TORRES et al.(2003).
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FARC-EP. 
Já na década de 1980, surgiu um novo grupo, 

os paramilitares, distribuídos em quase todo o 
território nacional e principalmente em regiões 
dominadas pela guerrilha (FIG.4). Como salienta 
Velásquez,

Nos anos 1980 […] os militares, a 
direita e os narcotraficantes 
consideraram que o Estado havia 
outorgado direitos inadmissíveis às 
organizações subversivas e desde a sua 
perspectiva ideológica e intereses se 
sentiram obrigados a assumir a defesa 
do sistema e por isso incentivaram, 
criaram e financiaram grupos 
paramilitares como estratégia 
contrainsurgente (VELÁSQUEZ, 

2007, p.137, tradução nossa). 

Figura 4 - Expansão das AUC.

Fonte: TORRES et al.(2003).

Esse grupo de autodefesa era patrocinado pelos proprietários de 
terra com o intuito de conter as ações revoltosas, entretanto logo se 
converteu em ações ofensivas contra os colaboradores da guerrilha 
esquerdista. Ainda segundo Velásquez (2007), o incentivo à criação e 
à utilização de grupos paramilitares pode ser considerada uma 
estratégia de terrorismo do Estado contra seus inimigos políticos. 

Sob o novo nome de Autodefesas Unidas de Colômbia (AUC), o 
grupo alcançou rapidamente um porte de mais de dez mil homens, 
sendo hoje responsável pela maioria dos massacres que ocorreram no 
país. Como os outros grupos citados anteriormente, essa organização 
armada envolveu-se em atividades criminosas, tendo como formas de 
financiamento o sequestro, a extorsão e o apoio de fazendeiros e 
executivos urbanos (TORRES et al., 2003). 

Finalmente, em concordância com Torres et al (2003), é possível 
constatar que, desde o século XIX, a história da Colômbia foi 
caracterizada por ciclos de violência e conflitos ligados a 
confrontações partidárias, grupos insurgentes e contra insurgentes de 
guerrilha que agiram desigualmente no tempo e no espaço e que se 
alastram até os dias atuais. É imprescindível, portanto, a investigação 
das consequências socioespaciais que esse cenário de violência 
provocou no decurso do século XXI. Importante ressaltar, ainda, que 
as Figuras 2, 3 e 4, nos mostram que o departamento de Córdoba, 
apesar de cercado pela intensidade de atuação dos grupos 
mencionados acima, possui pouca relevância no que concerne esta 
mesma atuação. Este aspecto será explorado mais adiante.

Consultado em 22 
de maio de 2018).

7 A morte de 
Gaitán gerou uma 
onda de desordem, 
protestos e 
repressões a nível 
nacional. O 
primeiro ato 
violento na capital, 
conhecido como 
‘El Bogotazo’, 
demarca o começo 
de La Violencia 
(Europa Press, 

2017). 
8 O clima de 
insatisfação era 
geral: enquanto os 
i n d í g e n a s 
demandavam suas 
terras e os 
a r r e n d a t á r i o s 
exigiam melhores 
condições de 
contrato, os 
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c a m p o n e s e s 
buscavam obter de 
volta as terras 
públicas ocupando 
as fazendas. Essas 
c o n d i ç õ e s 
tornaram mais fácil 
o surgimento dos 
grupos de luta nos 
quais o movimento 
campesino e a 
frustração pelo 
fracasso da reforma 
agrária eram mais 
fortes. (TORRES 
et al., 2003).
9  Identificamos 
neste mapa – e nos 
mapas seguintes – 
o Departamento de 
Córdoba, que é 
aquele sobre o qual 
o presente trabalho 
se debruça. Por 
enquanto, é 
significativo notar 

2.2 Repercussões dos conflitos no espaço | El desplazamiento

À luz da predominância do caráter conflituoso nos relatos 
históricos colombianos analisados no subcapítulo anterior, é 
oportuno dedicar algumas linhas às repercussões espaciais dessa 
violência. O foco desse subcapítulo será, portanto, o fenômeno do 
desplazamiento, que traça a realidade socioespacial colombiana a partir 
das invasões colonizadoras, e sua correlação com a violência.

O desplazamiento de grupos populacionais é uma característica 
inerente ao processo de formação do Estado colombiano. De acordo 
com Ortega (2008), isso implica na dificuldade de coincidirem limites 
geográficos e limites etnográficos, na medida em que populações 
desplazadas, ao ocuparem novas terras, se misturam com outros 
grupos, promovendo uma miscigenação étnica. Desde a época 
pré-hispânica, as tribos indígenas eram barbaramente expulsas de seu 
território e sua tradição esquecida ou misturada com a de outra tribo. 
Este processo ocorreu de forma assídua nas planícies do Caribe 
colombiano onde se localiza o Departamento de Córdoba, lugar em 
que as migrações populacionais ao longo dos séculos provocaram 
mudanças culturais e geográficas significativas, como veremos mais 
adiante. 

O fenômeno do desplazamiento se torna reincidente em ocasião dos 
conflitos armados dos séculos XIX e XX. Conforme defendido por 
Pizarro (1999), na segunda metade do século XX podem ser 
distinguidas duas fases de desplazamiento na Colômbia. A primeira fase 
ocorreu em função do período de La Violencia. Já a segunda fase está 
relacionada ao conflitos guerrilheiros da década de 1990.

Com relação à primeira fase, aquela ligada à La Violencia iniciada na 
década de 1950, essa foi concomitante a um dos processos de 

urbanização mais rápidos e dramáticos do 
mundo, em que a cota de população rural e 
urbana se reverteu drasticamente. Este fato 
implicou que apenas um quarto da população 
continuou vivendo na zona rural, o que acarretou 
em uma série de problemas urbanos nos centros 
que não estavam preparados para receber o 
restante da população. 

Já na segunda fase de desplazamiento, segundo 
Pizarro (1999), os conflitos da última década do 
século XX foram a causa principal, já que os 
grupos guerrilheiros e paramilitares atuaram 
como agentes de desplazamiento da população 
rural e semiurbana, em uma lógica de 
subordinação mediante terror ou expulsão 
territorial. 

De acordo com Torres et al. (2003), a presença 
dos paramilitares no território nacional, por 
exemplo, teria sido a causa principal de disputas 
territoriais e desplazamientos que usaram a violência 
– assassinatos, massacres e sequestros - para 
intimidar a população e enfraquecer o apoio 
dessa mesma população para com a guerrilha 
esquerdista. Segundo Velásquez (2007), essa 
atitude dos paramilitares é uma herança da 
política colonialista francesa que usava 
esquadrões contra insurgentes.
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Os militares franceses

[…] concluíram que quem controlasse 
e conquistasse a população teria o 
êxito assegurado, e, diante das 
dificuldades para que aderissem, 
deduziram que o desplazamiento da 
população civil era uma forma de 
subtrair o apoio ao inimigo e por isso 
forçaram os desplazamientos. 
(VELÁSQUEZ, 2007, p.135, 
tradução nossa).

Como defendido por Archila (1998), a 
violência dessa época deixa de ser instrumento de 
confrontação partidária e reivindicação social da 
forma como feita no passado. Progressivamente, 
se transforma em um meio de destruição civil que 
agrava o panorama dos conflitos nacionais, 
“nesse fogo cruzado que não diferencia pobres e 
ricos, homens e mulheres, crianças e idosos” 
(ARCHILA, 1998, § 6, tradução nossa). A 
consequência apontada pelo autor é uma fuga das 
comunidades sobreviventes para os centros 
urbanos na tentativa de encontrar uma vida mais 
pacífica. 

Da mesma forma, Reyes (2007) defende que 
“o conflito armado é condição suficiente para 
que decaiam a produção econômica e o emprego 
e, portanto, para causar emigração em busca de 
oportunidades para sobreviver” (REYES, 2007, 
p. 51, tradução nossa). 

Para Mercado (2017), é possível distinguir 

entre o abandono de terras por parte dos camponeses, no caso em 
que o contexto de violência torna inviável uma vida tranquila, e o 
despojo ativo, onde há uma intenção prévia do grupo armado de 
desapropriar a terra, principalmente no caso dos paramilitares. Essa 
última opção pode ser motivada por intentos estratégicos – quando a 
terra desapropriada tem um valor econômico ou militar – ou 
punitivos, representando um castigo para os proprietários de terra 
que não cumprem certas condições. 

Sendo assim, resulta evidente que as razões do desplazamiento são 
multíplices. De acordo com Ibáñez et al. (2004), entre os agentes do 
desplazamiento, os paramilitares foram responsáveis por 45.21% dos 
casos, as guerrilhas por 46.25%, os grupos armados por 9.35% e o 
Governo por 1.41%. É importante ressaltar que o uso da terra 
também traz influência nestes processos. O plantio de coca, por 
exemplo, é um desses fatores.

Ao longo das décadas, e devido aos fatores acima descritos, a 
Colômbia se tornou o palco de desapropriações de terra e 
desplazamiento de mais de sete milhões e meio de pessoas, 
provenientes, principalmente, dos segmentos mais vulnerabilizados 
da população rural (EL TIEMPO, 2017). Assumindo um dos 
primeiros lugares no mundo no número de personas desplazadas 
internamente (PDI - pessoas desplazadas internamente), a Colômbia 
conta ainda com mais de trezentos mil pessoas refugiadas em outros 
países, principalmente Equador, Venezuela, Panamá e Costa Rica 
(ACNUR, 2017). 

Através dos mapas mostrados nas figuras 5 e 6 é possível notar o 
impacto demográfico do desplazamiento10 e suas variações no tempo. 
Como mostrado por Reyes et al. (2007), a taxa, que era baixa em 
quase todo o país no ano de 1996, passa a aumentar gradualmente até 

sua localização na 
dinâmica dos 
c o n f l i t o s 
guerrilheiros. Mais 
à frente, 
abordaremos a 
questão mais 
específica dos 
conflitos com este 
Departamento e os 
r e s u l t a d o s 
s o c i o e s p a c i a i s 
dessa distribuição 

inconstante. 
10  É calculada a 
gravidade relativa 
do desplazamiento de 
acordo com o 
tamanho da 
população do 
município. Nessa 
escala se considera 
BAIXA uma taxa 
de menos de mil 
desplazados a cada 
cem mil habitantes, 
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 MÉDIA uma taxa 
entre mil e cinco 
mil desplazados e 
ALTA a taxa com 
mais de cinco mil 
d e s p l a z a d o s . 
(REYES et 
al.,2007). 

chegar no máximo em 2002. É significativa a correlação entre o ápice 
da taxa de desplazamiento atingido em 2002 e a fundação do bairro El 
Níspero, na cidade de Montería, no Departamento de Córdoba – 
objeto desse estudo –, nesse mesmo ano, fator que será analisado mais 
adiante.

O fenômeno do desplazamiento afeta milhares de pessoas que 
sofrem perdas materiais e imateriais intangíveis. Obrigados a 
abandonar suas terras devido a situações de violência, os desplazados se 
dirigem para centros urbanos onde, sem possibilidade de aceder aos 
serviços públicos, passam a constituir o setor mais vulnerabilizado do 
sítio receptor. (ACNUR, 2018). Não é difícil entender, portanto, a 
origem da segregação socioespacial que caracteriza as PDIs. 

Figura 5 - Taxa de desplazamiento em 1996.  

Fonte: REYES et al. (2007).

Um dos fatores que, segundo Pizarro (1999), agravam a remoção 
territorial é a percepção social dos desplazados, que, além de ser 
expulsos de suas comunidades de origem, ainda são vítimas de 
discriminação e hostilidade. No imaginário coletivo, de fato, eles são 
associados a criminalidade, desemprego, trabalho informal e 
precariedade das estruturas socioeconômicas. Isso contribui para uma 
perda das raízes sociais e familiares no indivíduo, gerando o que o 
autor chama de cultura del desarraigo (cultura do desenraizado). 

Por último, faz-se necessária uma análise da antítese 
ocupações/remoções mais focada no estado onde é localizado o 
bairro objeto desse estudo. Resulta, portanto, impreterível a 
investigação das condições históricas dos conflitos e suas 
repercussões espaciais em Córdoba. 

Figura 6 - Taxa de desplazamiento em 2002.

Fonte: REYES et al. (2007).
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2.3 El Departamento de Córdoba e os 
desplazamientos

Um dos departamentos que teve sua história 
profundamente marcada pela violência é o 
Departamento de Córdoba, oitavo mais 
populoso entre os trinta e dois que compõem a 
República da Colômbia. Situado na região do 
Caribe, ao norte do país, tem como capital a 
cidade de Montería (FIG. 7). Nesse subcapítulo 
será ressaltada a repercussão da violência nesse 
território onde, assim como em outros 
departamentos colombianos, os primórdios dos 
conflitos se deram em ocorrência da primeira 
expedição dos invasores espanhóis.

As planícies desse amplo perímetro eram 
ocupadas pela população indígena dos Zenús, 
que viviam tirando proveito da grande fertilidade 
do solo. A conexão entre a tribo e o elemento da 
água era imprescindível, dada a abundância de 
rios, canais e ciénagas (pântanos) no 
Departamento. De fato, o rio principal que 
atravessa Córdoba passou a se chamar de Rio 
Sinú com base no nome desse mesmo povo. O 
benefício de uma hidrografia próspera, bem 
como das riquezas de flora e fauna dessa terra, 
permitiu que essa cultura atingisse formas de 
organização social complexas e fosse uma das 
culturas latino-americanas mais prósperas entre 

Figura 7 - Inserção Geográfica no Estado da Colômbia.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

400 e 900 d.C. (ORTEGA, 2008). 
Como mencionado por Ortega (2008), um primeiro episódio de 

desplazamiento nesse território – ainda que não forçado – ocorreu com 
o aparecimento dos povos do Departamento contíguo de Magdalena. 
Graças aos novos cultivos – como o de milho - introduzidos com essa 
incursão, os Zenús começaram progressivamente a desvincular-se da 
dependência dos recursos hídricos. Isso propiciou um deslocamento 
autônomo dessa população para as vertentes andinas que antes não 
teria sido viável. 

As riquezas dos indígenas foram o principal atrativo para a 
chegada dos invasores. Essa ocorreu nas terras Zenús a partir do 
século XVI, quando o foco dos saqueios era o ouro depositado nos 
túmulos indígenas. Uma vez que as riquezas das tumbas se esgotaram, 
os espanhóis subiram em direção às montanhas em busca de mais 
fontes de metais preciosos. (ORTEGA, 2008). 

Uma das consequências dessa busca metalúrgica foi a necessidade 
 CONTEXTO TERRITORIAL - LA REPÚBLICA DE COLOMBIA | 23

COLOMBIA > 
DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

CÓRDOBA > 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA

MONTERIA > 
COMUNA 

MONTERÍA



11 Grupo 
insurgente de 
esquerda criado em 
1967 (OFFSTEIN, 
2003). 
12 Grupo de 
a u t o d e f e s a 
paramilitar que, em 
1997, dá origem às 
AUC. (VISACRO, 
2009). 

de abastecer a população invasora. A partir do século XVII, portanto, 
a sabana (savana) passou a incorporar vastos pastos destinados ao 
manejo. Pelo mesmo motivo, as margens do rio Sinú se tornaram em 
uma fértil zona agrária. Maior região produtora de milho da província, 
esse era destinado tanto à exportação quanto ao sustento de pessoas 
e animais da atividade agropecuária (ORTEGA, 2008).

De acordo com Ortega (2008), a partir do século XIX se iniciou a 
exploração bárbara das riquezas naturais – como ouro e madeiras 
nobres – por parte das companhias europeias e norte-americanas, que 
utilizavam a navegação fluvial pelo rio Sinú como principal meio de 
transporte. Os amplos vazios abertos pela exploração da madeira 
foram aproveitados para atividades como agropecuária e cultivo de 
algodão. 

Segundo Reyes (2007), a expansão do manejo em detrimento das 
áreas de bosque em Córdoba teria resultado também no desplazamiento 
constante da população rural arrendatária nas fazendas. De fato, os 
camponeses

[...] eram vinculados ao corte e à queima do bosque para a 
lavra de pastos em troca de permitir-lhe semear cultivos de 
subsistência por curtos períodos, o que os obrigava a deslocar 
sua casa periodicamente em direção à fronteira com o bosque, à 
medida que expandiam as fazendas [...]” (REYES, 2007, p.102, 
tradução nossa).

Além disso, na segunda metade dos anos 1960, os terratenientes 
(grandes proprietários de terra) expulsaram a maioria dos 
arrendatários “[...] para se livrarem das tentativas de reforma agrária 
que ameaçavam o monopólio da terra sob o controle da minoria 
proprietária”. (REYES, 2007, p.103, tradução nossa). Essa atitude 
incitou os camponeses a se reunirem e formarem comitês de 

recuperação das terras, ocupando as fazendas na 
tentativa de resgatar seu meio de subsistência. As 
formações camponesas passaram por um 
processo de politização da luta para defesa dos 
próprios direitos que resultou no surgimento de 
influentes grupos de oposição aos terratenientes 
como o Exército Popular de Liberação11 (EPL) 
(REYES, 2007).

Da mesma forma, os terratenientes teriam 
apoiado e financiado grupos de autodefesa 
contra as guerrilhas, como as Autodefesas 
Campesinas de Córdoba e Urabá12 (ACCU). 
Contudo, a autodefesa transformou-se em um 
pretexto para eliminar os líderes da comunidade 
camponesa e a ameaça de uma possível reforma 
agrária. (REYES, 2007).

Conforme ressaltado por Reyes (2007), o 
desplazamiento da população rural cordobês nessas 
circunstâncias teria decorrido de três motivações: 
a expulsão daqueles considerados representantes 
da guerrilha a fim de romper seus vínculos de 
cooperação; a avidez por terras e riquezas por 
parte dos paramilitares, que decidiam ficar com as 
terras despojadas; por último, a vontade de 
controlar as rotas do narcotráfico através de 
territórios tomados em posições estratégicas. 

A partir dos dados apresentados por Reyes 
(2007) a respeito do número de desplazados e 
hectares abandonados por Departamento, foi 
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possível elaborar o Gráfico 1 apresentado abaixo. 
Conforme ilustrado, o fenômeno do 
desplazamiento em Córdoba é quantitativamente 
inferior comparado a outros departamento 
contíguos. Da mesma forma, a distribuição dos 
grupos armados mostrada anteriormente nas 
figuras 2, 3 e 4 resultava irrelevante no 
departamento quando comparada ao arranjo 
nacional. 

Uma explicação para índices de desplazamiento 
tão baixos seria uma situação de maior 
tranquilidade que teria caracterizado Córdoba e 
que teria atraído, mais que desplazado, a população 
em migração interna.  

Contudo, a desapropriação de terras afetou 
bastante os municípios no sul do Departamento, 
tendo um impacto demográfico evidente na 
capital. Segundo Reyes (2007, p.105, tradução 
nossa): “Montería acumulou cerca de quarenta 
mil dos cem mil desplazados do Departamento, 
que chegaram em três momentos principais em 
1985, 1989 y 200114”. Devido à ineficiência da 
assistência pública, a população acabou 
ocupando as áreas mais marginalizadas e 
vulnerabilizadas do tecido urbano. 

Foco do próximo subcapítulo será, portanto, a 
capital do Departamento – São Jerônimo de 
Montería - e o estudo das especificidades urbanas 
vinculadas a ciénagas e sabanas e às condições 

históricas que acabamos de relatar. 

Gráfico 1 - Desplazados e hectares abandonados por 
Departamento (1997-2007)  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor13.
13 Informação 
extraída de Reyes 

(2007). 
14  A última fase de 
desplazamiento em 
Córdoba, no ano 
de 2001, é coerente 
com o dado 
apresentado na 
figura 5 no 
s u b c a p í t u l o 
anterior, segundo a 
qual em 2002 a taxa 
de desplazamiento a 
nível nacional teria 
atingido um ápice. 
Como já 
mencionado, a 
época coincidiria 
também com a 
fundação do bairro 
El Níspero, na 
cidade de Montería, 

nesse mesmo ano. 
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2.4 La ciudad de Montería 

Se perguntarmos para alguém do Brasil ou da América do Sul 
alguns nomes de cidades colombianas, provavelmente só alguns 
responderão San Jerónimo de Montería. Se questionarmos qual é a capital 
agropecuária da Colômbia, talvez poucos adivinharão que é a capital 
de Córdoba. Se debatermos entre quais seriam as três cidades mais 
sustentáveis da América do Sul, quase ninguém pensaria em incluir 
Montería. 

Dedicamos esse subcapítulo, portanto, a desvelar essa capital para 
todos aqueles que, para além das referências históricas, queiram 
conhecer a cidade de uma forma mais efetiva. Por isso, para dar 
continuidade à experiência e à vivência na cidade, parte deste capítulo 
será escrito em primeira pessoa. O percurso contendo os principais 
pontos observados nesse subcapítulo será ilustrado no mapa a seguir 
(FIG.8). A experiência vivida, entre os meses de setembro 2017 e 
março 2018, é o princípio desse relato. Como dito na introdução, essa 
foi fruto de um estágio realizado na Universidad del Sinú (ponto nº 8 do 
percurso), em Montería.

Figura 8 - Percurso pela cidade de Montería.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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A primeira característica local que enfrentei, 
ao sair do aeroporto, na minha chegada, foi o 
intenso calor. Se um visitante conhecer a cidade 
entre os meses de abril e novembro, talvez a 
chuva que distingue esse período possa gerar 
algum conforto. Entretanto, independente da 
época do ano, o fator invariável será sempre a 
umidade elevada – com máximas de 100% 
durante quase o ano inteiro – o que acentua ainda 
mais as temperaturas tórridas típicas desta Região 
do Caribe. 

Assim como em muitas outras cidades, o 
aeroporto de Montería fica afastado do núcleo 
urbano. O modesto terminal “Los Garzones” foi 
construído na década de 1950 junto a muitas 
outras obras de infraestrutura, pontes, avenidas e 
edifícios governamentais, após a escolha de 
Montería como capital do Departamento de 
Córdoba em 195215  (SOFÁN, 1999). Percebi esta 
distância ao sair do aeroporto e ao percorrer um 
longo eixo retilíneo em direção ao centro da 
cidade (ponto nº 1). 

Transitando por essa carretera (rodovia) em 
direção sul e olhando para além da beira da 
estrada, pude perceber vastas áreas de pastagem 
que se estendem dos dois lados (FIG. 9). Apesar 
da cidade ser localizada em uma região bastante 
plana, no vale do Rio Sinú, a origem do nome 
vem da Serra de San Jerónimo que delimita a 

a fronteira sul do Departamento. Já a denominação Montería deriva 
da atividade de subsistência de montear (caçar no monte) que 
caracterizou a sabana em diversas épocas. Como mencionamos 
anteriormente, a agropecuária havia modificado substancialmente os 
territórios de Córdoba, estendendo a sabana, desflorestando e 
depopulando os territórios indígenas (SOFÁN, 1999). 

Prosseguindo em direção ao centro da cidade, passei por diversas 
instituições de ensino, como a Universidad Pontificia Bolivariana (ponto 
nº 2) e a Universidad de Córdoba (ponto nº 3), e transitei pela Avenida 
Circunvalar, concebida para ser o limite da cidade e o eixo 
organizador do crescimento de Montería (SOFÁN, 1999). Contudo, 
são visíveis construções para além dela, sugerindo uma extrapolação 
dessa fronteira. O porte das edificações e das vias denota o nível 
socioeconômico de renda médio alta e alta que caracteriza a região 
norte. 

Figura 9 - Área rural que circunda Montería. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

15    É significativo 
notar que os 
investimentos em 
infraestrutura nesse 
m o m e n t o 
coincidem com o 
chamado período 
do rodoviarismo 
no Brasil, uma 
política de Estado 
implantada na 
década de 1920 e 
ampliada pelo 
p r e s i d e n t e 
J u s c e l i n o 
Kubistchek na 
década de 1950. 
Além da 
industrialização, era 
incentivado o 
t r a n s p o r t e 
rodoviário em 
detrimento dos 
demais modais. 
(THOMAS, 2016). 
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16  Assim chamada 
devido à sua 
localização à beiro 
do Rio Sinú. 
17 Balsas 
características da 
cidade usadas para 
o transbordo de 
pessoas. A 
embarcação é 
a c i o n a d a 
manualmente e se 
movimenta de uma 
borda a outra do 
rio através de um 
sistema de cabos. 

Passada a zona norte, ainda na Circunvalar, à minha direita pude 
observar um grande meandro gerado pelo elemento que geometriza 
toda a dinâmica e a morfologia da cidade, o Rio Sinú. Como já 
mencionamos, seu nome é herança da população indígena que 
morava nessa região, os Zenús, e confere a Montería o apelido de la 
Perla del Sinú16. Apesar do abandono no século passado da grande 
linha de intercâmbio comercial que chegava até Cartagena devido à 
sedimentação do rio, seu potencial de navegação fluvial ainda é 
utilizado por moradores e turistas da cidade que o atravessam nos 
característicos planchones17 (FIG.10) (SOFÁN, 1999).

Figura 10 - Transporte fluvial no Rio Sinú - Montería.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Durante minha estadia na cidade, em algumas 
ocasiões não quis me aventurar no planchón, deste 
modo, pude percorrer de carro ou a pé uma das 
duas grandes pontes sobre o rio, cuja construção 
estabeleceu a conexão do núcleo original da 
cidade com a margem esquerda. Os dois 
quilômetros da margem oriental do rio 
compreendida entre as duas pontes constituem 
um grande parque linear, o Parque Ronda del Sinú 
(ponto nº 4), onde pude disfrutar momentos 
agradáveis ao ar livre. Desde a sua construção em 
2005, abriga um grande conjunto de flora e fauna 
local, além de contar com diversas instalações que 
compõem zonas recreativas, artesanais e 
culturais, sendo considerado o maior parque 
linear da América Latina. 

Projetos futuros de ampliação do parque 
linear e de um novo transporte urbano fluvial, 
além de intervenções nos espaços públicos e na 
estrutura viária, são algumas das iniciativas que 
buscam realizar o compromisso assumido pelo 
poder público local de transformar Montería em 
uma cidade verde. Desde a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Câmbio Climático, em 
2010, na Cidade do México, Montería foi a única 
cidade colombiana a assinar o pacto e conseguiu 
se posicionar entre as dez cidades mais 
sustentáveis do mundo e entre as três mais da 
América do Sul (GONZÁLEZ, 2016). 
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Uma vez que, pela minha própria experiência, 
tomei o rio como determinante de implantação 
da cidade, o traçado da malha urbana resultou 
imediatamente óbvio. A localização ficou 
facilitada por uma lógica que se repete em outras 
cidades colombianas – como, por exemplo, 
Bogotá – nas quais ruas paralelas ao rio assumem 
o nome de carreras e ruas perpendiculares são 
chamadas de calles. Ainda, as ruas são numeradas 
de oeste a leste e de norte a sul. O tipo de 
quarteirão quadrado que forma um traçado 
regular e desenha a malha urbana de origem 
espanhola. 

De volta a meu percurso desde o aeroporto até 
o centro da cidade, ao atingi-lo, tive a impressão 
de uma situação caótica. O trânsito de carros, 
ônibus e moto táxis – não institucionalizados 
pelo poder público local - nas vias de sentido 
único que compõem o centro, sobrepõem-se à 
atividade comercial de trabalhadores 
considerados informais. As características 
barracas disputam tanto o espaço do pedestre na 
calçada quanto o do carro na rua. Nelas pude 
encontrar desde peixe e carne crus a chinelos ou 
sombreiros de palha. Mesmo avançando ao longo 
do arranjo organizado das quadras, este cenário 
se perpetua. 

Entretanto, pude encontrar uma pausa neste 
contexto de movimentação e circulação ao chegar 
na ampla Plaza Simón Bolívar (ponto nº 5). Ali, 
pude me sentar em um dos bancos e observar a 
fachada da imponente Catedral de San Jerónimo que 

que se situa em frente. Provavelmente, naquele momento, devo ter 
sido abordada por algum tintero (pessoa que vende tinto, café escuro) 
me oferecendo um café para tomar na sombra das arvores enquanto 
me protegia do sol ardente. Cheguei facilmente à conclusão de que o 
trabalho considerado informal é necessário e profundamente 
radicado na realidade diária dos monterianos. 

Prosseguindo da Plaza Bolívar em direção ao Parque de la Ronda, 
notei o monumento a Antonio de la Torre y Miranda (ponto nº 6), o 
general que, em 1775, acabou reunindo vários povoados e fundando 
a cidade de San Jerónimo de Buenavista, atual Montería. No século 
XVIII, por toda a região do Caribe colombiano, as mudanças na 
administração real encorajavam a criação de diversos povoados 
naqueles territórios antes esquecidos, formados por uma população 
de mestizos, zambos, cimarrones e poucos brancos. Esse núcleo 
original, com apenas 800 habitantes, foi proclamado vila no começo 
do século XIX e foi constituído município em 1923 (ORTEGA, 
2008). 

Ao me afastar do centro em direção sul, percebi uma conformação 
do traçado diferente e irregular. O crescimento da cidade, que seguia 
ordenado até 1960, foi transformado por uma expansão demográfica 
(SOFÁN, 1999). A urbanização rápida e improvisada, visível em 
regiões de traçado irregular, foi necessária para abrigar uma 
população crescente que hoje alcança mais de quatrocentos mil 
habitantes. Mesmo que, em um primeiro momento, o crescimento da 
cidade tivesse respeitado as projeções demográficas e os limites 
urbanos pré-estabelecidos, se nota uma conformação atual bem 
diferente do plano original:

O rio deixou de ser margem para converter-se em muro de 
divisão estratigráfica entre a malha original e os 
assentamentos localizados na margem esquerda [...]. Igualmente, 
a artéria fluvial deixou de ser o eixo orientador do crescimento 
linear da cidade e se tornou seu quintal, em direção ao qual são 
despejados todos os efluentes urbanos e industriais. (SOFÁN, 
1999, p.280, tradução nossa, grifo nosso). 
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A migração do campo e dos municípios vizinhos em direção ao 
centro urbano, a violência dos conflitos rurais e a ameaça de 
inundações das ciénagas foram os motivos que incentivaram a 
população camponesa a refugiar-se na cidade em busca de melhores 
condições de vida (SOFÁN, 1999). Ao andar pela cidade, todavia, me 
dei conta das condições de vida precárias e marginalizadas em que 
ainda vivem. 

Grande parte desta população é constituída por desplazados que 
acabaram se assentando em ciénagas e áreas de risco, o que também 
afeta de modo direto a situação ambiental. Enquanto se notam obras 
de habitação de classe alta sendo implantadas na região norte, onde 
estão localizados os bairros para pessoas com maiores possibilidades 
financeiras, a administração municipal não prioriza a resolução dos 
problemas introduzidos pelo fenômeno do desplazamiento nas demais 
regiões. Suas carências vão além da falta de infraestrutura e serviços, 
são também de caráter social, político, cultural. Sua identidade é 
tornada precária, sua origem desconsiderada e não há intervenção 
municipal nesse aspecto (SOFÁN, 1999). 

Continuando minha trajetória, ao cruzar o rio, pude notar um novo 
padrão de morfologia urbana. O crescimento na margem esquerda, 
começado na década de 1980, privilegiava quadras e lotes de tamanho 
menor, visto que eram destinados a um novo plano de habitação 
social (SOFÁN, 1999). Entretanto, ainda é evidente o déficit para 
habitações de extratos baixo e médio baixo, além da carência na 
implantação de infraestrutura básica e serviços urbanos nessa região 
em que está localizado El Níspero (ponto nº 7). Entraremos mais no 
específico das questões relativas ao bairro no próximo capítulo. 

A “divisão estratigráfica” mencionado por Sofán (1999) é evidente 
em Montería, assim como em várias outras cidades colombianas. O 

sistema de estratificación (estratificação) foi 
criado em 1983 com o objetivo de classificar os 
imóveis de acordo com suas condições 
socioeconômicas e do entorno. Com o passar do 
tempo, essa rígida estrutura deixou de refletir as 
melhorias e as transformações por quais os 
imóveis e o entorno passavam, se estagnando 
frente à dinâmica urbana. Além disso, “se 
converteu em una marca que gera discriminação 
e que estimula a segregação.” (GONZALEZ, 
2014, p. ix, tradução nossa). 

De acordo com Sepúlveda (2014), o 
mecanismo classificava os domicílios do 
município em uma escala de 1 a 6, onde o 1 era 
considerado o mais precário. Dessa maneira, os 
imóveis de extrato mais alto e, portanto, com 
uma renda maior, pagavam impostos maiores 
para que os domicílios de extratos mais baixos 
pudessem aceder aos serviços públicos urbanos, 
além de permitir a concessão de outros subsídios. 
Contudo, a estratificación espacial “se implantou 
tanto na vida material como nos imaginários 
coletivos como um elemento de diferenciação 
social e económica, cultural e ideológica da 
população.” (SEPÚLVEDA et al., 2014, p.24, 
tradução nossa).

As condições geográficas, determinantes 
morfológicas de implantação, e as circunstâncias 
históricas de ocupação, somadas a momentos de 
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violência e desplazamiento, moldaram uma cidade 
em aparência ordenada e planejada, mas que 
denuncia uma segregação radicada no espaço e 
no imaginário. Almejamos que as tentativas de 
permanecer com o rótulo de cidade verde não se 
tornem mais importantes do que as iniciativas 
para se converter em uma Montería sustentável 
do ponto de vista ambiental e, principalmente, 
social, já que sem justiça social, não se pode 
pensar em sustentabilidade urbana.

2.4.1 Legislação Urbanística | El Plan de Ordenamiento 
Territorial 

No papel de turista e estudante de Arquitetura e Urbanismo, acabei 
de relatar aquelas que foram as percepções imediatas da cidade de 
Montería para mim desconhecidas até então. Entretanto, ainda no 
papel de estudante, nos seis meses seguintes tive a oportunidade de 
me adentrar no estudo da legislação urbanística que regula sua 
dinâmica urbana. O intuito deste subcapítulo será, portanto, 
introduzir o principal instrumento de política urbana municipal, o 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), e entender de que maneira ele 
contempla o bairro El Níspero, objeto desse estudo, e regulamenta 
sua ocupação do solo. 

De acordo com Pinedo (2012), a partir da proclamação da lei 388 
de 1997, ou Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, os municípios 
foram obrigados a elaborar seus POTs com o intuito de orientar o 
planejamento territorial. Contudo, como vimos anteriormente, o 
crescimento de Montería nunca esteve vinculado a nenhum 
instrumento de planejamento. Um primeiro Acordo Municipal tinha 
sido assinado em 1992 para controlar a expansão urbana 
descontrolada e tinha vigência de dez anos. Em 2002, portanto, 
através do Acordo n. 018, foi elaborado e aprovado o primeiro POT 
de Montería, com o objetivo de controlar o uso e a ocupação do solo 
do município nos dez anos seguintes. 

Um dos princípios que fundamenta o Acordo e que por sua 
importância e relevância vamos explicitar é aquele vinculado ao 
conceito de sustentabilidade – já que esta é a meta que a cidade 
pretende alcançar. Ainda, como mencionamos acima, a proposta de 
projeto que foi apresentada pelo Grupo da universidade para El 
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18  A Colômbia é 
um dos poucos 
países da América 
Latina, junto com o 
Brasil e Paraguai, a 
reconhecer a 
função social da 
propriedade. O 
artigo 58 da 
C o n s t i t u i ç ã o 
Política da 
Colômbia garante 
que a ocupação da 
terra ou do imóvel 
deve cumprir sua 
função social e 
evitar a especulação 
imobiliária. No 
artigo 17 do POT 
M o n t e r í a 
2002-2015 é 
reafirmada como 
princípio geral que 
rege a gestão 
urbana.

Níspero tem o objetivo de transforma-lo em um Ecobairro. Resulta 
fundamental, portanto, citar os artigos que marcam o POT como um 
instrumento de sustentabilidade do território. Entre eles, o Artigo 11 
é significativo, já que reconhece que o POT:

[...] é concebido como um meio para facilitar o crescimento e 
desenvolvimento da cidade e da sua área rural, com base em 
critérios de sustentabilidade ambiental, humana, 
econômica e equidade social, em que se relacionem uma 
administração protetora das potencialidades e fragilidades dos 
recursos naturais, do ambiente e dos demais recursos físicos, 
econômicos e financeiros, públicos e privados, que intervém na 
dinâmica do território permitindo uma distribuição equitativa 
de oportunidades para seu usufruto, em termos de 
habitabilidade e melhoria do entorno natural. (Acordo n. 018, 
POT Montería 2002-2015, p. 99, tradução nossa, grifo nosso). 

Entretanto, os objetivos do POT colocados nesse Artigo, à luz da 
dinâmica urbana de Montería, tem uma tônica contraditória já que 
não se constata uma proteção eficiente dos recursos naturais que 
garantam sua sustentabilidade – nos moldes do Acordo –, bem como 
não se observa uma distribuição equitativa na renda e nos serviço 
urbanos, como veremos mais adiante. Contudo, o Artigo 13 reforça 
que as políticas e os objetivos do Plano devem ser voltados ao 
interesse público e à função social ecológica da propriedade18, de 
maneira a propiciar equidade e igualdade de oportunidades para todos 
os cidadãos. Outro elemento valorizado pelo POT no Artigo 14 é a 
qualidade, quantidade e variedade do espaço público, entendido como 
um eixo articulador do desenvolvimento urbano e rural e elemento 
estruturante da cidade e da cidadania. 

Entre os objetivos do POT que vale destacar, existe a intenção de 
orientar o crescimento da cidade para dentro e otimizar o uso e a 
ocupação do solo (objetivo 4), limitando uma expansão para além do 

perímetro urbano que poderia prejudicar o 
entorno natural (objetivo 2). Ainda, com o 
objetivo 6, se quer implementar um novo plano 
de mobilidade, priorizando a infraestrutura 
peatonal e oferecendo um sistema de transporte 
público integrado. 

Ainda no Artigo 15, o POT exige um 
processo coletivo tanto na sua formulação 
quanto nas fases de execução, avaliação e ajustes, 
afirmando o caráter participativo da construção 
da cidade – tendo em vista que este trabalho tem 
como aporte central as questões relacionadas à 
participação cidadã, este Artigo torna-se de 
grande relevância.  Apesar da denominação do 
POT “Ahora Nos Toca a Todos” (Agora é a nossa 
vez), segundo Pinedo (2012), não se destaca uma 
participação marcante de organizações sociais e 
setores da população civil. Entretanto, a temática 
referente aos instrumentos participativos será 
aprofundada no capítulo 4.  

É reconhecido como sistema estruturante do 
município a Estrutura Ecológica Principal (EEP) 
formada por um sistema de áreas protegidas, o 
conjunto de parques urbanos e as faixas 
marginais do Rio Sinú. O Acordo predispõe a 
classificação e os critérios de usos para cada setor, 
de acordo com suas especificidades. De acordo 
com o mapa de Áreas Protegidas, parte do bairro 
El Níspero se situa em uma área de conservação 
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natural e, portanto, dentro da EEP - o que já nos 
permite assinalar mais uma contradição no 
tocante às propostas do Acordo e à realidade 
urbana.

No âmbito da classificação do solo 
mencionada no artigo 132, todas as áreas da 
Estrutura Ecológica Principal fazem parte da 
categoria do Solo de Proteção, que, por suas 
características geográficas e paisagísticas, tem 
limitações para urbanização. A classificação do 
solo de Montería prevê também, além do Solo de 
Proteção, as categorias de Solo urbano, Solo de 
Expansão urbana, Solo rural e Solo suburbano 
(FIG. 11). 

No âmbito da divisão urbana de Montería, o 
POT 2002-2011 reconheceu a existência de 
duzentos e sete bairros, agrupados em nove 
comunas19 e cinco piezas20 urbanas, sendo cinco 
desses assentamentos localizados fora do 
perímetro urbano, entre eles El Níspero. Este 
último pertence à comuna 1, de extrato baixo, 
localizada na margem esquerda do rio e no setor 
sudoeste da cidade (FIG. 12), na pieza urbana 
Ciudad Ocidental de Montería. (FIG. 13). De 
acordo com o POT, as ações desenvolvidas nessa 
região devem visar a recuperação e preservação 
dos elementos naturais – as ciénagas e o Rio Sinú–, 
a implantação da estrutura viária e serviços 
públicos carentes e a melhorias das condições de 

Figura 11 - Classificação do solo - Montería

Fonte: Mapa F-GE-02B, POT Montería 2002-2015. 

19 “Esta setorização 
por comunas tem 
por objetivo 
identificar e 
organizar os 
espaços suscetíveis 
a tratamentos 
u r b a n í s t i c o s 
diferenciados em 
virtude de suas 
características e 
tendo em conta 
a s p e c t o s 
t o p o g r á f i c o s , 
físico-estruturais, 
socioeconômicos e 
de localização”. 
(PINEDO, 2012, p. 
154, tradução 
nossa). Não 
podemos esquecer 
também o vínculo 
com a divisão 
estratigráfica já 

mencionada.
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20   As piezas (peças) 
urbanas são 
grandes porções de 
território urbano 
com características 
urbanas distintas 
que “serão objeto 
de decisões 
administrativas e 
i n t e r v e n ç õ e s 
u r b a n í s t i c a s 
diferenciadas de 
acordo com suas 
c a r a c t e r í s t i c a s 
próprias, suas 
po tenc i a l i dades 
físicas e sua 
localização [...] 
(Acordo n. 018, 
POT Montería 
2002-2015, p. 181, 
tradução nossa). 

Figura 12 - Divisão em comunas - Montería

Fonte: Mapa UR-41, POT Montería 2002-2015. 

Figura 13 - Divisão em piezas urbanas - Montería

Fonte: Mapa UR-42, POT Montería 2002-2015.
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habitabilidade.
Em 2010, o Conselho Municipal de Montería 

assinou o Acordo n.029, por meio do qual foi 
aprovada a revisão do POT 2002-2015. De 
acordo com o art.59 desse Acordo, o município 
tem a responsabilidade de limitar o crescimento 
urbano fora do perímetro já demarcado, 
principalmente em áreas de grande relevância 
ambiental e em áreas de risco que devem ser 
preservadas. Entre os assentamentos que se 
enquadram nessas características é mencionado 
El Níspero. O parágrafo único do mesmo artigo 
afirma que:

[…] a administração municipal 
realizará um estudo de riscos e 
vulnerabilidade   em prol de definir 
sua incorporação ao solo urbano, ou 
para sua possível realocação. Se a 
decisão é de incorporar esses 
assentamentos ao solo urbano e 
legalizá-los, o município e a 
comunidade […] deverão cumprir os 
seguintes requisitos [...]: estudos de 
risco e vulnerabilidade, recuperação 
ambiental da zona, oferta de espaço 
público, oferta de serviços públicos, 
melhoramento integral de habitação. 
(Acordo n. 029, POT Montería 
2002-2015, p. 50, tradução nossa). 

O POT, de fato, reconhece que o bairro se 
situa em uma área próxima a ciénagas e, logo, com 
forte ameaça de inundações, impondo assim 
certas restrições para uso residencial (FIG. 14). 

Resulta interessante aprofundar sob quais condições o assentamento El 
Níspero evoluiu rumo ao que é considerado como informalidade e qual foi 
a ação do poder municipal e da comunidade nesse processo, condições que 
serão abordadas no próximo capítulo. 

Figura 14 - Paisagem ao redor de El Níspero.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO, FORMAÇÃO 
E A URBANIZACIÓN DO BAIRRO EL 
NÍSPERO

O objetivo desse capítulo é apresentar, de 
forma mais detalhada, o bairro El Níspero, local 
onde foram aplicadas as metodologias 
participativas21 referentes a um processo de 
colaboração entre a comunidade e a academia, 
visando intervenções e o melhoramento urbano 
do assentamento. Para isso, nesse capítulo será 
apresentado um levantamento geral sobre os 
componentes que caracterizam o bairro tanto do 
ponto de vista morfológico-funcional como 
histórico e social. Utilizarei como referência três 
fontes:  minha experiência junto à comunidade e 
ao bairro, levando em consideração as visitas e as 
atividades realizadas no âmbito do trabalho 
desenvolvido no estágio no Programa de 
Arquitectura da Universidad del Sinú; os dados de 
um diagnóstico elaborado por Pinedo no ano de 
2012; e os dados do diagnóstico realizado pela 
equipe do Programa entre Setembro de 2017 e 
Março de 2018. Igualmente, será dada ênfase aos 
acontecimentos que levaram à elaboração do 
projeto, com base no envolvimento de alguns 
integrantes da comunidade e de sua equipe. Por 
último, será abordado o conceito de Ecobairro22 
associado a El Níspero – em virtude da forma de 

aproximação entre a comunidade e a academia – e sua relação com as 
metodologias participativas que ali foram desenvolvidas. 

21 Essas 
metodologias serão 
analisadas mais 
adiante, tendo 
como foco as 
q u e s t õ e s 
relacionadas à 
participação cidadã. 
22  Vale relembrar 
que, no princípio, 
as questões ligadas 
ao Ecobairro nos 
i n t e r e s s a v a m 
especialmente em 
função do projeto 
de intervenção que 
seria realizado em 
El Níspero. 
Entretanto, mesmo 
não sendo mais 
envolvido no 
objetivo geral, vale 
a pena mencionar 
esse conceito 
devido à 
importância que 
teve na 
aproximação entre 
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academia e 
comunidade. 
23  No âmbito da 
setorização do 
bairro, as três 
praças identificadas 
no plano (FIG.19) 
eram em 
homenagem a três 
dos quatro 
f u n d a d o r e s 
mencionados, já 
que um deles 
acabou se retirando 
durante o processo. 

3.1 El Níspero: sua história e seus moradores

Ao chegar no bairro pela primeira vez, o primeiro elemento que 
procurei foi a árvore de El Níspero que havia cedido seu nome ao 
bairro. Esse grande tronco, de fato, está localizado no começo da rua 
de acesso ao bairro e conforma um ponto de referência dos 
moradores para além da nomenclatura numérica do quadriculado que 
define ruas e avenidas. Caminhando ao longo desse quadriculado 
ordenado de vias, em ocasião das diversas visitas de campo, pude 
perceber uma sensação de segurança e receptividade que, em seguida, 
foi confirmada pelos próprios moradores, os quais consideram El 
Níspero um lugar tranquilo e acolhedor para morar com suas famílias. 

Durante uma das primeiras visitas, ao final da longa via que corta 
todo o bairro, pude enxergar uma casa para além do canal que 
circunda o assentamento, cujo acesso é dado por uma ponte 
improvisada de madeira. A residência pertence a uma senhora que, 
apesar de não morar exatamente dentro do bairro, é considerada uma 
das primeiras habitantes de El Níspero. Contou ter deixado seu 
departamento de origem dezesseis anos atrás devido à destruição do 
lar provocada pelos paramilitares. O sítio onde ela vive com sua 
família sofre com contínuas inundações. Em 2004, após fortes 
precipitações, o bairro foi considerado ‘setor inundável’ e sua casa 
permaneceu dois meses alagada. Isso implicou na perda das fontes de 
sustento e de renda da família, como a criação de animais e o cultivo 
de arroz, milho e mandioca. 

Apesar das difíceis condições de vida, a moradora mencionada 
acima, assim como os outros moradores com quem conversei ao 
longo das visitas, se demonstraram abertos e amigáveis, expressando 
felicidade e bom humor. Ainda com relação à família da senhora 

moradora, ela é somente uma das tantas de El 
Níspero que chegaram em Montería como 
consequência do desplazamiento forçado oriundo 
do conflito armado. 

Neste sentido, vale relembrar as circunstâncias 
históricas do ano de 2002 citadas anteriormente. 
Como visto, nesse ano, a taxa de desplazamiento 
nacional atingiu seu máximo e ocorreu uma onda 
de desplazamiento na área rural de Córdoba em 
direção a Montería, o que acarretou em uma 
grande quantidade de pessoas chegando na 
cidade em busca de moradia e melhores 
condições de vida. 

Nessas circunstâncias emergenciais, as 
recém-criadas Organizaciones Populares de Vivienda 
(OPV) se ativaram para formar comissões que, 
em parceria com a prefeitura, deveriam gerenciar 
os recursos nacionais e locais para a compra de 
terrenos em quatro setores: Los Alpes, Los 
Fundadores, Los Comuneros, Paz del Norte. Cada 
setor tinha um fundador23  representante da 
gestão na OPV. A adequação e a entrega dos lotes 
do assentamento foram realizadas em 2002 pela 
administração da prefeitura para as famílias 
desplazadas, no lugar renomeado pelos seus 
habitantes como El Níspero. 

A ocupação, portanto, se deu de maneira 
regular, através de um loteamento realizado pelo 
poder público e entregue a pessoas de renda 
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baixa, sendo parte delas oriundas dos 
desplazamientos citados nos capítulos anteriores. 
Entretanto, o poder público desconsiderou os 
limites da área urbana e avançou na área de 
conservação fora do perímetro urbano. Sendo 
assim, devido a uma disposição do próprio 
loteamento, os desplazados “se assentaram na parte 
final de uma urbanização privada de casas 
terminadas, denominada Caracolí, ocupando 
terrenos localizados fora do perímetro urbano” 
(PINEDO, 2012, p.420, tradução nossa). Além 
disso, ocorreu uma tensão entre a produção 
institucional do loteamento e a realidade dos 
modos de vida das pessoas, que levou a uma 
subdivisão posterior dos lotes de maneira 
irregular para suprir certas necessidades. Ainda, é 
preciso considerar que as construções ocorrem 
de forma autogestionada (autoconstrução), o que 
conflita, às vezes, com os rígidos parâmetros 
urbanísticos. 

Essas são algumas das circunstâncias segundo 
as quais o bairro El Níspero pode ser enquadrado 
na condição de informalidade ou irregularidade, 
todavia iremos retomar e detalhar essas questões 
mais adiante ao apresentar o diagnóstico do 
assentamento. 

Como já mencionado, apesar das dificuldades 
enfrentadas, o sentimento de pertencimento dos 
moradores do bairro demonstra que estão 

satisfeitos em morar ali. De acordo com levantamentos realizados 
pela equipe da Universidade, em 2017, melhorar a qualidade de vida 
do núcleo familiar foi o motivo que levou 40% das pessoas 
entrevistadas24 a se instalar no bairro. Contudo, a causa mais 
recorrente é uma migração interna (45%), tendo apenas 15% 
declarado que se mudou devido a desplazamientos por violência. Foi 
observado também que 15% da população entrevistada está 
assentada no bairro desde sua fundação em 2002. Por outro lado, 
23% dos entrevistados se mudaram há menos de cinco anos, tendo a 
maioria das famílias se instalado no bairro entre cinco e quatorze anos 
atrás. Para um melhor entendimento das condições de vida desse 
segmento vulnerabilizado de população, apresentaremos a seguir o 
diagnóstico do assentamento urbano e como isso se reflete na 
qualidade vida de seus moradores. 

24  Os dados em 
p o r c e n t a g e m 
apresentados a 
seguir são oriundos 
de entrevistas porta 
a porta com os 
moradores, tendo 
como amostra 50% 
das residências 
totais do bairro. O 
levantamento de 
campo foi realizado 
pela equipe do 
projeto entre os 
meses de outubro e 
novembro de 2017.
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25  Pinedo (2012) 
identifica diversas 
categorias que 
constituem a cidade 
informal em 
M o n t e r í a : 
assentamentos por 
i n v a s ã o ; 
a s s e n t a m e n t o s 
informais por 
fraccionamentos 
privados ou por 
fraccionamentos 
p ú b l i c o s ; 
a s s e n t a m e n t o s 
p r e c á r i o s ; 
a s s e n t a m e n t o s 
semi consolidados 
e consolidados.

Figura 15 - Localização de El Níspero.

Fonte: Mapa F-GE-01B, POT Montería 2002-2015.

3.2 El Níspero: diagnóstico geral

O bairro El Níspero, situado na comuna 1, na 
região sudoeste de Montería, escapa aos limites 
do perímetro urbano da cidade (FIG. 15). Como 
já mencionado, parte do bairro está localizado na 
EEP definida pelo POT e tem parte de sua 
extensão em uma área de conservação natural. 
Parte de El Níspero está situada em uma porção 
da ciénaga (pântano) e essa interferência traz 
consequências não somente para o equilíbrio do 
ecossistema, mas também para a qualidade e boas 
condições de vida da comunidade que ali está 
assentada – já que a proximidade do 
assentamento com a ciénaga Berlin tem efeitos 
evidentes no aumento do risco de inundação. É 
válido reforçar, entretanto, que esta situação – 
estender-se por uma área de conservação – foi 
consequência da própria atuação do poder 
público local quando da definição do local do 
loteamento inicial. 

De acordo com Pinedo (2012), El Níspero se 
enquadra na modalidade de informalidade urbana 
tanto na categoria25 de assentamento precário 
quanto na de assentamento irregular por 
fracionamento privado. O primeiro indica que a 
maioria das casas ainda estão inacabadas com 
instalações improvisadas e carecem de 
infraestrutura, serviços públicos básicos e 
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equipamentos comunitários. Já o segundo, indica 
a condição dos lotes terem sido entregues sem o 
cumprimento dos processos legais cabíveis e, por 
isso, passaram a ser chamados de “bairros 
subnormais”. De maneira geral, esta última 
situação é associada ao processo de 
autoconstrução26, fator que pude comprovar 
observando as condições das casas e comparando 
com as informação sobre a origem do bairro.

Os moradores de El Níspero receberam do 
poder público apenas o lote, e não a casa 
construída. Poucos deles tinham ou têm a 
condição de construir uma moradia nos padrões 
que poderiam afasta-lo da classificação de um 
bairro subnormal. A necessidade de moradia que 
conduziu ao processo de autoconstrução 
imprimiu uma variedade de técnicas construtivas 
e de acabamentos nas residências. Cada família 
foi construindo do jeito que podia. Pude notar 
casas em bloco de concreto, madeira, materiais 
recicláveis, muitas delas sem reboco ou até 
mesmo sem janelas na fachada, constituindo 
faces de quadra heterogêneas (FIG.16). 

Com vistas a apresentar características 
relevantes para a compreensão do bairro no que 
tange sua inserção urbana, mostraremos a seguir, 
a partir das referências já citadas, a caracterização 
do bairro no que se refere a vegetação, 
morfologias das quadras, espaço público, 

equipamentos e serviços públicos, uso e ocupação, infraestrutura 
viária, transporte público e saneamento urbano.

No que diz respeito à vegetação, ela é um componente bastante 
importante para a população de El Níspero. Logo na primeira visita 
ao bairro, notei a presença de pelo menos uma árvore em quase todas 
as fachadas das casas. A iniciativa de plantio, além de motivos 
estéticos, tem o intuito de mitigar o forte calor do clima tórrido 
monterianos, por isso os moradores do bairro demostram ter uma 
preocupação grande com o plantio de arvores e plantas, não somente 
nas varandas e nos pátios, mas nas próprias ruas. 

Figura 16 – Fachadas em diferentes matérias construtivos

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).
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autoconstrução é 
um modelo 
importado e 
promovido pelo 
Instituto de Crédito 
Territorial (ICT) a 
partir dos anos 
1950, ainda vigente 
como política 
p ú b l i c a 
habitacional em 
Colômbia e em 
M o n t e r í a ” 
(PINEDO, 2012, p. 
246, tradução 

nossa).



O levantamento de campo constatou que a presença de árvores no 
bairro é significativa, principalmente no antejardin (varanda) das casas. 
Cerca de 68,2% das residências tem uma árvore em sua varanda, com 
o intuito de proteger do sol ardente e gerar conforto térmico. Plantas 
decorativas ocupam a frente de 35,2% das casas, seguidas por arvores 
frutíferas em 14,2% e plantas medicinais em 9,5% das residências. O 
interesse da comunidade pela vegetação também foi visível nos 
cultivos de milho, mandioca, árvores frutíferas, entre outros, 
distribuídos nos limites do bairro.

O elemento do antejardin é significativo pois assume um caráter 
semi público na implantação da vivienda (casa) à medida que se 

converte em muitos casos em lugar de reunião e 
conversas entre os vizinhos (FIG. 17). Da mesma 
forma o espaço público da rua se converte na 
extensão da casa usada para brincar ou para 
pendurar roupas na ausência de pátios (FIG. 18). 
Outra área livre da casa, porém mais privativa, é o 
pátio externo na parte traseira do lote, onde são 
localizados o banheiro, a lavanderia, as arvores 
frutíferas e os animais (FIG. 19). Essas áreas 
formam corredores verdes no interior da quadra 
fundamentais para seu conforto bioclimático.

42 | CONTEXTUALIZAÇÃO, FORMAÇÃO E A URBANIZACIÓN DO BAIRRO EL NÍSPERO

Figura 17 – Arborização e uso das ruas. 

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).

Figura 18 – Espaço da rua usado como 
extensão da casa.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).

Figura 19 – Pátio externo da casa.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).



Figura 20 – Distribuição da vegetação e das praças no bairro.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).

Ao avançar um pouco ao longo da grande via principal que orienta 
o eixo do bairro em direção noroeste, pude perceber a conformação 
das manzanas (quadras) e dos lotes que compõem a morfologia do 
assentamento (FIG.20). Lotes regulares constituem manzanas 
retangulares distribuídas ao longo do U desenhado pela via principal. 
As trinta e três manzanas compreendiam, pelo projeto original do 
loteamento, um total de seiscentos e um lotes. Entretanto, pude 
constatar pelo levantamento (FIG. 20) que muitos proprietários 
haviam dividido o lote, pois a testada inicial de sete metros, em muitos 
casos, era dividida pela metade. Em seguida, descobri que o intuito foi 
o de destinar a outra metade a uso comercial ou vendê-la para obter 
lucro ou ainda subalugar. Esta estratégia do cotidiano fez com que a 
quantidade total de lotes passasse para seiscentos e setenta e oito.

Como já citado, as áreas verdes dos lotes possuem grande 
importância para a população. Já as áreas livres de caráter público não 
exercem, como deveriam, sua função de socialização, permanência e 
descanso. Após ter percorrido cerca metade do bairro, cheguei no 
chamado Parque El Níspero, um dos três espaços públicos previstos 
no plano de urbanização, associado cada um a um dos fundadores já 
citados, e distribuídos de maneira uniforme ao longo das quadras 
(FIG. 20). Dentre esses espaços públicos, os dois nas extremidades 
não possuem infraestrutura que propicie seu uso, sendo a exceção 
constituída pelo Parque do meio. Entretanto, a prefeitura, ignorou as 
necessidades e os costumes dos residentes e implantou um modelo de 
parque público com quadra desportiva e jogos infantis cortando as 
arvores preexistentes. Isso fez com que a praça não tivesse uma boa 
aceitação pela população. 

Além disso, notei que, durante o dia, as praças ficam praticamente 
vazias, incluindo a única praça dotada de mobiliário urbano (FIG.21). 
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Além do mal estado das vias que as circundam, a falta de 
arborização, somada ao clima quente, conformam condições não 
propícias para o uso durante o dia. Entretanto, no período noturno 
em que o clima é mais ameno, o uso do Parque se intensifica (FIG.22). 
Segundo Pinedo (2012), El Níspero é contemplado entre os 
assentamentos com menor acessibilidade ao espaço público. 

Outros equipamentos urbanos compõem o conjunto de edifícios 
comunitários de El Níspero. Além dos espaços recreativos compostos 
pelas praças de terra e a quadra poliesportiva já mencionada, onde o 
futebol e o basebol são os esportes mais praticados por crianças e 
jovens, destacam-se os espaços religiosos – pelo menos três igrejas 
católica, cristã e das Testemunhas de Jeová – denotando uma 

religiosidade radicada no dia a dia da população. 
Andando pelo bairro, pude notar um outro 

equipamento destinado à diversão dos adultos, 
uma sala de sinuca onde ocorre semanalmente a 
tradicional, porém ilegal, pelea de galos (rinha de 
galos). De maneira geral, é perceptível em El 
Níspero uma grande diversidade de culturas e 
costumes dos moradores, já que provêm de 
distintos lugares da cidade, do departamento ou 
até mesmo do país. Grande parte deles, como já 
pontuamos, está relacionada ao fenômeno do 
desplazamiento.
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Figura 22 – Uso do espaço público no período noturno

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).

Figura 21 – Uso do espaço público no período diurno. 

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).



Contudo, evidencia-se a carência de 
equipamentos públicos de saúde e educação, 
especialmente quando comparados com a 
distribuição na cidade como um todo27. Apesar da 
grande quantidade de crianças e jovens que vi no 
bairro, de acordo com Pinedo (2012), a demanda 
educativa em El Níspero é classificada como 
baixa ou muito baixa. Entretanto, se registra um 
alto déficit de vagas escolares nesse 
assentamento: aproximadamente setenta alunos 
por hectares não são cobertos pelo serviço 
educacional (PINEDO, 2012). Neste sentido, o 
grau de insatisfação da população em relação aos 
serviços públicos é alto, devido à sua ausência em 
regiões próximas e à dificuldade de alcançá-los 
através do transporte público. 

O uso predominante no bairro é residencial, 
em 92,9% dos casos. O diagnóstico mostrou que 
o uso exclusivamente comercial é baixo, 
entretanto existem lotes de uso misto (5,6%), nos 
quais a residência é dividia ou aproveitada para 
realizar outras atividades de prestação de serviço 
ou comércio. A informalidade dos 
estabelecimentos comerciais e dos serviços 
oferecidos é uma condição que favorece, em 
certos casos, a autossuficiência e o sustento da 
população em relação a suas necessidades básicas. 
Os tipos de comércio que mais se encontram no 
bairro são mercearias (34%), venda de recargas 

(38%) e uma farmácia. Já entre os serviços, destacam-se uma 
barbearia e uma marcenaria. 

Entretanto, essas atividades não garantem um fluxo relevante de 
pessoas durante a noite, o que diminui a sensação de segurança. Além 
disso, o uso monofuncional, obriga as pessoas a deslocarem-se para 
outras áreas da cidade para satisfazerem suas necessidades. Isso pode 
agravar também a segregação socioespacial, sobretudo quando a 
mobilidade e o transporte público não são satisfatórios. El Níspero 
não possui um posto de saúde, tendo a população que ir no posto 
mais próximo, localizado a cerca de 600 metros de distância. Além 
disso, os carros do serviço público não entram no bairro devido às 
condições das vias. 

O difícil acesso ao bairro me fez experimentar a carência da 
infraestrutura da malha viária, já que as vias são de terra e não são 
pavimentadas. Dentro do bairro não vi circular quase carro nenhum, 
apenas motos e bicicletas. Em outras ocasiões, tive a oportunidade de 
ir ao bairro após uma madrugada de chuvas fortes, condição que 
inviabiliza quase completamente a mobilidade no local. O pedestre e 
o ciclista, nestas circunstâncias, são obrigados a transitar entre as 
enormes poças de barro que demarcam as vias (FIG.23), enquanto os 
táxis, que no dia a dia não transitam no bairro, se recusam a chegar ali. 

Além da falta de pavimentação, o fato de ter apenas uma via local 
de acesso, como mostrado no mapa da FIG. 19, implica na 
desconexão do bairro do resto da cidade e, portanto, na acessibilidade 
do transporte público. Assim como em outros bairros da periferia, o 
percurso das alimentadoras que passam por El Níspero é 
relativamente restrito, já que permite conexão somente com parte do 
centro da cidade e parte dos bairros vizinhos na margem esquerda, 
não atendendo à demanda esperada.
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27    A malha urbana 
que se estende na 
margem esquerda 
do rio Sinú tem 
uma acessibilidade 
restrita a esses 
serviços. Já a zona 
do centro de 
Montería tem uma 
alta densidade de 
e q u i p a m e n t o s 
públicos. O mesmo 
acontece com a 
zona norte, de 
extrato mais alto, e 
localizada na 
margem direita do 
rio. Efetivamente, o 
POT reconhece a 
inequidade espacial 
gerada pela 
s e t o r i z a ç ã o 
monofuncional e, 
de acordo com o 
art.42§2 do Acordo 
n.029, se propõe o 



fortalecimento de 
n o v a s 
centralidades. 

Ainda que deficiente, o principal meio de transporte utilizado 
pelos moradores é o público (37% dos casos), seguido por moto taxi 
(28,6%) e bicicleta (20%). Como já mencionado, a principal 
dificuldade no âmbito da mobilidade é a falta de pavimentação das 
vias em Montería (65,8% de vias não pavimentadas de acordo com o 
POT). A solução encontrada pelos moradores dentro do bairro é 
utilizar materiais cerâmicos e escombros da construção com o intuito 
de permitir a locomoção mesmo em épocas de chuva em que as vias 
ficam inundadas (FIG. 25). A mesma criatividade permitiu à 
comunidade criar informalmente sua própria ciclovia ao longo do 
canal que circunda o bairro (FIG. 24). De fato, El Níspero não é 
contemplado pela infraestrutura ciclo viária existente e tampouco há 
uma estação Bisinú – sistema de bicicletas públicas – em regiões 
próximas, o que inviabiliza a utilização de bicicletas públicas por essa 

comunidade. 
Da mesma forma, os caminhões que recolhem 

os resíduos sólidos nos dias de segunda, quarta e 
sexta-feira na região de El Níspero encontram 
certa dificuldade em circular pelas vias inundadas 
em época de chuva. Devido à falta de lixeiras 
residenciais, é comum também ver lixo 
acumulado na rua e nos canais de água pluvial, o 
que põe os resíduos sólidos diretamente em 
contato com pessoas e animais. A contaminação 
ambiental e a proliferação de insetos, que levam 
ao aumento da incidência de doenças, é 
incrementada pela falta de conexão à rede pública 
de esgoto. 
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Figura 23 - Condições de mobilidade dificultadas em época de chuva

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).

Figura 24 – Ciclovia improvisada pelos moradores

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).



 

No que se refere à infraestrutura urbana, a rede de água potável 
chegou a ser instalada no bairro após 2004 (PINEDO, 2012). 
Todavia, El Níspero, assim como outros bairros periféricos, não 
possui conexão ao esgoto sanitário, tornando a questão de 
saneamento básico extremamente precária nesta região, localizada à 
margem esquerda do rio Sinú. As chamadas águas negras que são 
despejadas na rua, na frente das casas, provem do esgotamento 
sanitário das residências (FIG.26). 
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Figura 25 – Utilização de escombros nas vias

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).

Figura 26 – Águas negras contaminando o solo

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2017).



 

Entender o motivo que conduz os moradores até o bairro e o seu 
perfil socioeconômico é essencial, por isso vale citar alguns dados 
extraídos das entrevistas. Em El Níspero a densidade média de 
população corresponde a duzentos habitantes por hectare, tendo em 
média quatro habitantes por casa (em 28,3% dos casos). Contudo, 
existem residências onde vivem até doze pessoas de quatro núcleos 
familiares distintos. A porcentagem de homens (47%) e mulheres 
(53%) é equilibrada, com um valor relativamente baixo de pessoas 
casadas (19,5%) quando comparado com o número de pessoas em 
união estável (27%), que se soma a 0,5% de divorciados.

O nível de escolaridade predominante é o nível básico secundário 
(38%), tendo apenas 7% de pessoas que atingiram o nível superior; 
11% das pessoas entrevistadas não possui alguma escolaridade e 15% 
optou por carreira técnico-professional. Entretanto, 30,5% dos 
moradores é estudante, sendo a primeira maior ocupação do bairro, 
seguida pelas donas de casa (19%); pessoas empregadas na 
construção civil, pedreiros, eletricistas e mecânicos constituem 8% 
das demais ocupações, enquanto educadores e enfermeiros apenas 
3%. Como já citado anteriormente, uma porção dos moradores se 
sustenta graças ao trabalho informal, sendo os mais recorrentes os 
moto taxi e os vendedores ambulantes.

Quando falamos de margem esquerda, é necessário lembrar a 
divisão estratigráfica mencionada anteriormente, segundo a qual os 
assentamentos distribuídos nessa área pertencem ao extrato de renda 
mais baixo da cidade, o extrato 1 na comuna 1. A inequidade na 
distribuição de equipamentos e serviços públicos atingiria, portanto, 
um setor já vulnerável da cidade – por estar assentado em área de 
risco ambiental – tornando-o ainda mais vulnerabilizado. Vale a pena 

salientar que a densidade demográfica alta e 
pouca oferta de serviços públicos nas áreas 
periféricas de Montería se contrapões à baixa 
concentração de população associada a uma 
extensa gama de equipamentos no centro e na 
zona norte da cidade, como ressaltado 
anteriormente.
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3.3 Prelúdio do projeto 

Mesmo não estando presente no momento 
que será descrito a seguir, irei relatar nesse 
subcapítulo as circunstâncias de elaboração do 
projeto do qual participei. Em ocasião da 
Conferência sobre Ecosistemas Urbanos Sostenibles, 
realizada na Universidad del Sinú entre os dias 5 e 6 
de maio 2017, dirigido pela docente Meibi María 
Mestra Manzur, professora da Facultad de 
Arquitectura da mesma Universidade, as 
comunidades de diferentes áreas de Montería 
foram convidadas a participar. 

A organização e liderança popular foi 
fundamental durante todo o processo da 
Conferência. Dentre os presentes, estavam os 
representantes da Junta de Acción Comunal28 (JAC) 
Los Comuneros de El Níspero que, no evento, 
apresentaram o bairro, expuseram suas 
problemáticas e aspirações, destacaram a 
precariedade das condições de vida e buscaram 
conversar sobre formas de participação que 
pudessem contribuir para a implementação de 
hortas urbanas, arborização das vias e possíveis 
soluções para a implementação de estruturas 
urbanas ecológicas. Fatores que ressaltam e 
corroboram com os dados mostrados no 
diagnóstico acima.

A partir desta apresentação, a Facultad de 

Arquitectura da Universidad del Sinú se interessou pelo caso de El 
Níspero e colocou-se à disposição para realizar um trabalho conjunto 
com os moradores. Assim, após contatos posteriores com os 
representantes da JAC, teve início uma pesquisa que teve como 
objetivo, através de um diagnóstico das condições do bairro, gerar 
uma proposta de Ecobairro, conceito que será explicitado a seguir.

O projeto de diagnóstico das condições urbanas do bairro, 
denominado “El Níspero: nuevas líneas, mismo paisaje”, foi elaborado e 
posto em prática pela docente a partir de setembro 2017, mês da 
minha chegada na Colômbia. O projeto previa quatro fases, sendo 
elas: consulta das políticas públicas estabelecidas no POT no que se 
refere aos assentamentos informais e desenvolvimento sustentável; 
diagnóstico das condições físico-naturais e antrópicas do 
assentamento; sensibilização da comunidade sobre as questões 
ambientais e de saneamento; por último, análise dos resultados do 
diagnóstico do bairro tendo em vista sua transformação em um 
Ecobairro.

Vale ressaltar que a participação da comunidade foi significativa 
em todo o processo, tendo a JAC e os demais moradores 
acompanhado e cooperado em todas as visitas e atividade realizadas 
no bairro. Ainda, a Junta de Ação Comunal Los Comuneros, liderada por 
jovens e adultos, buscou a interação com entidades públicas e 
privadas –  Universidade e Prefeitura – com o intuito de mostrar a 
identidade real do bairro, baseada na relação amigável com o 
ambiente e as práticas agrícolas, e de expor o propósito de realizar 
projetos visando o melhoramento das condições de vida de seus 
moradores.
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28  Forma de 
organização e 
a s s o c i a ç ã o 
c o m u n i t á r i a s , 
criada a partir de 

1979. 



 

A disposição e a cooperação para o trabalho conjunto em prol da 
defesa da identidade de El Níspero, nos termos da participação cidadã 
de um Ecobairro, foi o que fomentou o interesse da Universidade a 
desenvolver esse projeto, através de metodologias participativas que 
serão descritas e analisadas no próximo capítulo.

3.3.1 Fundamentos Ecobairro 

Apesar desse trabalho não ter o intuito de 
avaliar a pertinência da definição de Ecobairro no 
planejamento urbano e mais especificamente no 
projeto que envolve El Níspero, é oportuno 
dedicar algumas linhas a fundamentar o 
surgimento desse termo no contexto do bairro e 
a entender como se vincula às questões de 
participação cidadã que analisaremos no próximo 
capítulo. Em ocasião dos primeiros encontros 
entre a comunidade acadêmica e os líderes da 
comunidade foram destacadas características que, 
de acordo com o artigo tomado como referência 
pela própria equipe do projeto, e apresentado a 
seguir, identificavam o bairro como apto a 
realizar uma serie de melhoramentos urbanos 
dentro da definição de Ecobairro. 

Flores-Lucero (2013) compreende o 
Ecobairro como uma tentativa de melhorar a 
habitabilidade urbana em áreas marginalizadas e 
assentamentos vulnerabilizados de uma cidade, 
pois: não contam com infraestrutura e serviços 
urbanos básicos necessários para o seu 
desenvolvimento; são assentados em áreas de 
risco ambiental, que os tornam mais 
vulnerabilizados; não possuem superfícies para 
espaços verdes públicos. Ainda, tais localidades 
são, muitas vezes, associadas a temas como 
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pobreza, marginalidade, violencia e 
contaminação, nas quais é ignorada a presença de 
valores como coesão social, resgate de tradições 
locais, práticas agrícolas, etc. 

Ainda segundo Flores-Lucero (2013), o 
Ecobairro deve prover as condições de conforto 
e sustento para seus habitantes, através da 
diminuição do gasto energético e do 
aproveitamento responsável dos recursos 
naturais. No âmbito da mobilidade, devem ser 
fomentadas formas de mobilidade ativa peatonal 
e de ciclovias. Uma densificação combinada ao 
uso misto do solo, visando a proximidade dos 
serviços, trazem, ainda no conceito do Ecobairro, 
a possibilidade de diminuir os deslocamentos e a 
dispersão monofuncional que agravam os 
problemas de mobilidade. 

Por fim, ao descrever o conceito de Ecobairro, 
é destacada a importância do incremento de 
espaços públicos como forma de aumentar a 
coesão social e as atividades de sensibilização 
socioambiental, além da participação social como 
parte fundamental no desenvolvimento de 
projetos, uma vez reconhecida a importância da 
identidade e do sentimento de pertencimento dos 
moradores e da interação e negociação entre os 
atores públicos, privados e sociais 
(FLORES-LUCERO, 2013). 

Neste sentido, ao adicionarmos os conceitos e 

diretrizes, de acordo com Flores-Lucero, relativos ao Ecobairro com 
as metas e objetivos do POT – que reiteram a postura de 
“sustentabilidade” como de fundamental importância para o 
planejamento e desenvolvimento da cidade – e com os anseios da 
própria comunidade de El Níspero – arborização do bairro e uso de 
pátios, antejardines e lotes vazios para o plantio de espécies 
decorativas medicinais e hortaliças – , compreende-se a decisão da 
equipe do projeto da Universidade em trabalhar com este conceito. 
Como já mencionado anteriormente, não nos cabe aprofundar na 
análise ou crítica desta tomada de decisão, mas apenas mostrar seu 
contexto de surgimento. 
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4.  PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E 
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 

Antes de iniciarmos a apresentação da matriz 
criada para a avaliação de metodologias 
participativas, iremos, neste capítulo 
caracterizaremos o contexto geral da Participação 
Cidadã29– a partir dos marcos legais colombianos 
– e de teorias acerca de metodologias 
participativas. A partir dos antecedentes da 
elaboração da Constituição de 1991, será 
abordada, na primeira parte do capítulo, a 
descrição do contexto histórico recente e das 
fases de redemocratização ocorridas na 
Colômbia. Da mesma forma, na segunda parte 
serão sistematizadas algumas ideias centrais dos 
processos participativos. 

 

4.1 Democracia e Participação Cidadã

O propósito desse subcapítulo é uma revisão histórica que permita 
identificar os marcos legais que legitimam e fomentam a participação 
cidadã na Colômbia, tanto no âmbito mais geral da Constituição de 
1991 quanto no contexto mais específico do Plan de Ordenamiento 
Territorial de Montería. Não trataremos aqui da análise dos 
mecanismos de participação cidadã, mas buscaremos compreender 
de que forma os processos participativos foram introduzidos no 
planejamento urbano a partir da Constituição de 1991. Esse fato 
deve-se à necessidade de entender o significado e o contexto de 
aplicação do termo Participação Cidadã na Colômbia e, mais 
especificamente, nas políticas urbanas de Montería, já que trazem 
relevante conexão com a análise que será realizada neste trabalho. 
Entretanto, avaliar e criticar os marcos institucionais de sua criação e 
implementação não fazem parte da proposta desta monografia.

De acordo com Velásquez (2003), os antecedentes para uma 
reforma constitucional participativa podem ser encontrados na 
reação da população à submissão a uma política autoritária que havia 
marcado toda a segunda metade do século XX, como visto no 
capítulo 2. O desinteresse da população pelas eleições e a insatisfação 
pelo sistema político causados pelo autoritarismo, somado ao 
aumento dos conflitos armados já mencionados, teria criado 
condições propicias para uma reforma do sistema político baseada 
em políticas descentralizadoras. A partir da década de 1980, de fato, 
as decisões públicas em nível local passaram a englobar a participação 
de mais agentes sociais. Esse processo se fortaleceu até a Carta de 
1991, quando, finalmente, se concretizaram os avanços no âmbito da 
participação cidadã. 
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29  Assumiremos, 
nesse trabalho, a 
tradução literal do 
termo colombiano 
P a r t i c i p a c i ó n 
C i u d a d a n a 
( P a r t i c i p a ç ã o 
Cidadã) a fim de 
facilitar as 
referências ao 
longo da revisão 
b i b l i o g r á f i c a . 
E n t r e t a n t o , 
ressaltamos que no 
Brasil o mesmo 
conceito é expresso 
através do termo 
“ P a r t i c i p a ç ã o 

Popular”. 



 

Vale ressaltar outros elementos condicionantes no exercício da 
participação cidadã, como a violencia política e o conflito armado. 
Segundo Velásquez (2003), a situação das guerrilhas no país obrigou 
os líderes políticos a manterem um baixo perfil e a evitarem de 
aparecer, para se esquivarem da mira de grupos armados, 
prejudicando assim uma liderança política forte e liberdade para 
espaços de discussão. Por outro lado, a resistência a grupos armados 
teria estimulado a mobilização cidadã, tendo impactos positivos na 
participação desse ponto de vista (VELÁSQUEZ, 2003).

Da mesma forma, o clientelismo e a corrupção nas relações entre 
o cidadão e o Estado interferiram negativamente nos processos 
participativos, assim como a situação de precariedade e pobreza da 
população que, tendo preocupações prioritárias como a busca de 
emprego ou o sustento da família, acabou não se envolvendo em 
questões de interesse público (VELÁSQUEZ, 2003). 

Contudo, a Constituição de 1991 acabou abrindo oportunidades 
para o exercício da participação cidadã, principalmente no âmbito do 
planejamento participativo. De acordo com Velásquez (2003), um dos 
frutos da Carta Política foi a promulgação de vinte nove instrumentos 
legislativos sobre participação cidadã, criados principalmente na 
década de 1990, envolvendo a administração municipal e os 
representantes da população. Outro elemento importante foi a 
contribuição de entidades não estatais, como universidades, ONGs, 
fundações sem fins lucrativos, etc., que, a partir da década de 1980, 
consolidaram a participação cidadã na gestão local e no planejamento 
urbano regional. 

A Constituição define o Estado como uma República democrática 
e participativa, cujo fim é “facilitar a participação de todos nas 
decisões que os afetam e na vida econômica, política, administrativa e 

cultural da Nação” (Constitución Política 
Colombiana, 1991, artigo 2). Entretanto, como 
afirma Urrego,

a interdependência entre o 
planejamento territorial e a 
participação evoca e sugere, segundo 
a Constituição Política Colombiana de 
1991, um mecanismo de consulta, 
em seu artigo 339, em que as 
autoridades locais solicitam aos 
cidadãos a sua visão no âmbito dos 
planos de desenvolvimento e 
ordenamento territorial, mas sem 
poder vinculante e decisivo na 
tomada de decisões” (URREGO, 
2017, p. 242, grifo nosso). 

Isso implica que, apesar da conotação 
participativa da Constituição, essa pode estar 
associada a instrumentos mais consultivos do que 
decisórios, resultando em uma participação 
fictícia ou pseudoparticipação. 

Todavia, os mecanismos participativos 
consagrados pelo texto constitucional são 
desdobrados de maneira mais ampla por meio de 
outras leis de menor grau dentro da hierarquia 
normativa. (NOVAK, 2011, p.89). Uma delas é a 
Lei 152 de 1994, ou Lei de Ordenamento 
Territorial, que coordena as competências, 
funções e recursos das diversas entidades 
territoriais dentro do ordenamento territorial, 
atendendo a lógica de descentralização, 
autonomia e participação cidadã, através de um 
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diálogo efetivo entre a administração pública e os 
cidadãos (Lei 152, 1994). 

Poucos anos depois, na Lei 388 de 1997, ou 
Lei de Desenvolvimento Territorial, é reforçado 
o caráter participativo que devem assumir as 
diversas atividades do ordenamento do território 
municipal, que se realiza através do “direito de 
petição, a celebração de audiências públicas, […] 
a intervenção na formulação, discussão e 
execução dos planos de ordenamento [...]” (Lei 
388, 1997, artigo 4). Em virtude disso, através do 
artigo 23 da Lei 388, todas as administrações 
municipais e distritais do país recebem orientação 
para formular e adotar seus respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial. Nesse contexto é que o 
município de Montería revisou – mas apenas em 
2002 – seu primeiro Acordo Municipal, que tinha 
sido assinado em 1992 com vigência de dez anos. 

A Participação Cidadã ainda é citada pela Lei 
1454 de 2011 como um dos princípios que rege o 
ordenamento territorial, permitindo que os 
cidadãos tomem parte ativa nas decisões relativas 
à organização do território e reforçando a 
coletividade dos instrumentos de planejamento e 
gestão (Lei 1454, 2011, artigos 2 e 3). Além disso, 
o capítulo II da Lei 1757 de 2015, relativa à 
proteção do direito à participação democrática, é 
inteiramente dedicado à promoção da 
participação cidadã no âmbito das diversas 

administrações. O artigo 86, mais especificamente, cita que todos os 
distritos e municípios terão

um sistema de participação cidadã integrada por espaços 
municipais ou distritais de deliberação e acordo do respectivo 
nível que articulam as instâncias de participação cidadã criadas 
pelas leis. Tal sistema será liderado e posto em prática pelo 
Conselho de participação da respectiva entidade territorial. (Lei 
1757, 2015, artigo 86). 

Isso mostra que na Colômbia, assim como na maioria das 
democracias latino-americanas, os mecanismos participativos se 
concentram pouco no nível nacional, enquanto exibem uma maior 
infraestrutura participativa no âmbito local o municipal (NOVAK, 
2011, p. 89). Nesse sentido, de acordo com o artigo 311 da 
Constituição, os municípios têm obrigação de ordenar o 
desenvolvimento do território e ao mesmo tempo promover a 
participação cidadã (Constitución Política Colombiana, 1991). Por isso, 
resulta importante restringir a análise dos instrumentos participativos 
ao campo mais circunscrito do POT e das instâncias que regem a 
participação cidadã no município de Montería. 

Como já mencionado anteriormente, em 2002 é aprovado o 
Acordo n. 018 através do qual se adota o novo Plan de Ordenamiento 
Territorial para o Município de Montería. De acordo com seu artigo 6º, 
os procedimentos para a revisão do POT englobam mecanismos de 
participação comunal dentro do marco de cidadania mencionado no 
artigo 24 da Lei 388 de 1997. O artigo 15º do POT afirma o caráter 
participativo e o processo coletivo de ordenamento das cidade e do 
território tanto em sua formulação quanto nas fases de execução, 
seguimento, avaliação e ajustes, através de processos de discussão e 
outros instrumentos participativos30 (Acordo n. 018, POT Montería 
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30 “A 
A d m i n i s t r a ç ã o 
Municipal solicitará 
opiniões a grêmios 
económicos e 
a g r e m i a ç õ e s 
p r o f i s s i o n a i s ; 
r e a l i z a r á 
c o n v o c a t ó r i a s 
públicas para a 
discussão do 
projeto de revisão, 
i n c l u i n d o 
audiências com as 
j u n t a s 
adminis t radoras 
locais; mostrará os 
d o c u m e n t o s 
básicos do mesmo 
em sítios 
accessíveis a todos 
os interessados e 
recolherá as 
recomendações e 
o b s e r v a ç õ e s 
formuladas pelas 



distintas entidades 
g r e m i a i s , 
ecológicas, cívicas e 
comunitárias do 
m u n i c í p i o . ” 
(Acordo n. 018, 
POT Montería 
2002-2015, p. 97, 
tradução nossa). 
31 “Cidade 
c o m p e t i t i v a , 
ambienta lmente 
s u s t e n t á v e l , 
s o c i a l m e n t e 
e q u i l i b r a d a , 
acolhedora e 
integrada espacial e 
funcionalmente a 
partir dos eixos 
estruturantes e do 
sistema de 
c e n t r a l i d a d e s .” 
(Acordo n. 018, 
POT Montería 
2002-2015, p. 102, 
tradução nossa).

2002-2015). 
Ainda, é reforçado no artigo 20 que o imaginário da cidade31 é 

construído a partir das contribuições de diversos grupos sociais, 
através da promoção de encontros e reuniões participativos, como o 
“Encontro com Montería Rural” ou com a “Outra Montería”. De 
fato, o artigo 439 dispõe que as comunidades de Montería sejam 
representadas por Comissões Locais de Planejamento (Acordo n. 
018, POT Montería 2002-2015).

Contudo, ao entrar em questões mais específicas, como a de 
espaço público, notam-se contradições entre as disposições do 
instrumento de planejamento, ou seja o POT, e as iniciativas que 
foram postas em prática no bairro El Níspero. O artigo 26 do POT, 
por exemplo, afirma a obrigatoriedade da participação e da aprovação 
da comunidade para o desenho e a gestão de parques urbanos e 
espaços públicos, o que não aconteceu com a implementação do 
Parque El Níspero, como vimos no capítulo anterior. Identificar os 
motivos pelos quais os mecanismos participativos não foram postos 
em prática nessa ocasião não é o foco desse trabalho, entretanto é 
importante entender a relação entre a falta de envolvimento da 
comunidade do bairro e as decisões tomadas pelo poder público, já 
que interfere no quesito de informalidade da mesma. 

4.2 Metodologias Participativas e 
Participação no Planejamento urbano 

Esse subcapítulo visa apresentar ao leitor o 
conceito de Participação Cidadã e metodologias 
participativas necessário ao entendimento do 
próximo capítulo. Para isso, será apresentada uma 
visão crítica sobre a efetiva aplicação da 
participação cidadã e exemplos gerais de 
metodologias participativas, extraídos de algumas 
das principais referências teóricas sobre o tema, 
entre eles Marcelo Lopes de Souza e Ailton Dias 
Santos. 

Em primeiro lugar, é válido ressaltar que, com 
o termo “metodologias participativas”, 
entendemos o conjunto de práticas, ferramentas 
e técnicas usadas para a tomada de decisão sobre 
temas de interesse público por parte de atores 
sociais, de maneira a promover sua participação 
ativa e uma distribuição mais equilibrada de 
poderes. (SANTOS, 2005). Entretanto, como 
apontado por Santos (2005), “existem vários 
estilos ou tipos de participação, alguns dos quais 
podem ser usados para reforçar processos de 
dominação, ao passo que outros podem 
promover a emancipação dos sujeitos 
participantes” (SANTOS, 2005, p. 48). Isso 
significa que pode ser desenhada uma linha entre 
aquelas metodologias de participação passiva e 
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outras de participação ativa dos sujeitos, 
demarcada pelo efetivo acesso ao poder e pela 
redução dos processos de exclusão. 

Por esse motivo, a contribuição de Souza 
(2003) resulta fundamental para esse trabalho à 
medida que fornece variáveis que visam a 
concepção de uma matriz de participação. A 
participação, tratada pelo autor, a partir de “graus 
de abertura” a processos participativos traz 
inspiração de uma matriz criada pela gestora 
pública Sherry Arnstein, em 1969 – a Escada de 
Participação Cidadã - segundo a qual processos 
participativos “de fato” e outros “pseudo” 
participativos podiam ser diferenciados através 
de oito categorias. 

A partir disso, Souza (2003) cria uma escala de 
classificação alternativa e para ele mais adequada, 
mantendo oito categorias, adaptando as 
definições de cada uma e agrupando-as em 
situações de “não participação”, 
“pseudoparticipação” e “participação autêntica”. 
O primeiro grupo engloba as categorias de 
coerção e manipulação, onde não há canais 
participativos e a população é induzida a aceitar 
uma determinada intervenção, através de uma 
forte propaganda ou até mesmo com uso da 
força, como no caso das remoções. Já a 
pseudoparticipação pode ocorrer por meio de 
mecanismos de informação, consulta ou 

cooptação, em que não se concede real poder decisório e a instância 
participativa resulta, portanto, fictícia. Por último, a parceria, a 
delegação de poder e a autogestão constituem os marcos 
institucionais da participação autêntica, ou seja, em que há uma 
presença efetiva do Estado e da sociedade civil que colaboram para 
uma democracia representativa. (SOUZA, 2003). Algumas dessas 
categorias serão apresentadas com mais detalhe no próximo capítulo, 
pois servirão como referência para a elaboração da nossa própria 
matriz. 

Nesta perspectiva, metodologias participativas são instrumentos 
que podem viabilizar a participação cidadã, contudo não garantem 
sua qualidade (BROSE, 2010). Resulta, assim, que o estímulo à 
participação ativa requer uma conscientização do indivíduo e uma 
valorização do diálogo a partir do conhecimento da realidade. As 
estratégias metodológicas citadas por Santos (2005) “trouxeram ao 
mesmo tempo conhecimento e envolvimento crescentes da 
população, de forma que a reflexão da realidade fosse a base para a 
construção dos pactos entre os atores sociais envolvidos” (SANTOS, 
2005, p.106). 

Nesse sentido, para a realização de diagnósticos e planejamentos 
participativos e Diagnósticos Rurais Participativos (DRP), Santos 
(2005) destaca algumas modalidades de pesquisa participativa 
definidas pela própria comunidade, ao contrário do questionário 
tradicional para levantamento de informação. A fase de elaboração do 
questionário participativo e a tabulação e discussão dos resultados em 
conjunto fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade e 
ajuda na tomada de decisões para intervenção. A utilização no DRP 
de diagramas visuais interativos substitui as convencionais entrevistas 
coletivas ou individuais, de maneira a envolver todos os presentes e 
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32   Algumas 
técnicas utilizadas 
no mapeo dos 
I c o n o c l a s i s t a s , 
como o agit-pop ou 
a matriz SWOT, 
foram empregadas 
na Sessão 
Participativa de 
Adultos em El 
Níspero, entretanto 
não serão 
analisadas no 
capítulo seguinte 
pois será dado 
enfoque à Sessão 
P a r t i c i p a t i v a 
Infantil, em que 
foram empregadas 
f e r r a m e n t a s 
distintas em função 
da idade dos 
participantes. 

mobilizar o conhecimento coletivo. A seguir serão resumidas algumas 
técnicas apresentadas por Santos (2005) e empregadas por grupos de 
discussão em reuniões de DRP: 

Mapa falado: técnica de desenho que representa a visão do grupo 
sobre o espaço objeto da reflexão, construído através de elementos 
móveis disponibilizados pela equipe, como fitas coloridas, pedras, 
barbante, etc.

 Calendário sazonal: tabela que compara o tempo, dividido em 
meses ou dias, com aspectos que têm variação sazonal significativa, 
tais como variações climáticas, disponibilidade financeira, atividades 
familiares, etc. 

Diagrama de fluxo: conjunto de tarjetas e setas utilizado para 
representar caminhos, relativo ao que entra e sai de um espaço físico 
ou institucional, ou causa-consequência referente a um determinado 
fenômeno ou problema. 

 Diagrama de Venn: conjunto de círculos que representam os 
diferentes grupos de uma sociedade (bairro, universidade, município, 
etc.), cujo tamanho e afastamento ilustram respectivamente seu poder 
e seu grau de colaboração com os demais grupos. 

 Matriz comparativa: ferramenta comparativa e quantitativa que 
contempla determinados aspectos (oferta de trabalho, qualidade de 
vida, violência, etc.) de acordo com os critérios de avaliação mais 
relevantes para o grupo, podendo ainda ser avaliada a evolução desse 
aspectos em uma matriz histórica, adicionando os períodos históricos 
em um dos eixos da tabela. 

De acordo com Faria (2005), essas 
ferramentas podem ser utilizadas tanto para 
diagnósticos e levantamento de informações 
quanto para planejamento de ações. Uma 
metodologia parecida é empregada pelo grupo 
“Iconoclasistas”, um duo que desde 2008 atua 
realizando encontros de mapeo colectivo32  
(mapeamento coletivo). Através dessa prática, os 
indivíduos participantes têm a possibilidade de 
representar espacialmente sua visão de um 
determinado território, apontar para suas 
carências e potencialidades, e a partir disso 
elaborar um plano de ação para intervir. Entre as 
dinâmicas propostas pelos Iconoclasistas estão: 
realizar murais a partir de colagens de fotos, fazer 
um tour em grupo por determinado espaço da 
cidade, integrar mesas de trabalho ao espaço 
público, entre outras (RISLER, 2013). De uma 
maneira mais geral, à luz das controvérsias sobre 
o conceito de participação apresentadas acima, 
determinar se as metodologias utilizadas em El 
Níspero favorecem uma participação ativa ou 
passiva será o objetivo do próximo capítulo.  
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5. ANÁLISE DAS METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 
APLICADAS EM ESTUDOS URBANOS 

Neste capítulo, será tratado de que forma é possível analisar a 
participação da comunidade em metodologias participativas nos 
projetos de requalificação de áreas urbanas. Para isso, o capítulo foi 
estruturado da seguinte forma: primeiro, será apresentada uma matriz 
geral de análise da participação em metodologias para estudos 
urbanos, fundamentada em nove parâmetros que refletem as três 
fases de Preparação, Aplicação e Sistematização dos resultados da 
metodologia. Em seguida, serão detalhadas as atividades que 
compõem a metodologia aplicada em El Níspero retomando as três 
fases em que ocorreu - preparação, aplicação e sistematização -, tendo 
como fonte principal a experiência vivenciada em primeira pessoa 
antes e durante a sessão. Por último, será realizada uma análise da 
metodologia empregada em El Níspero a partir do grau de 
participação da comunidade em relação aos nove parâmetros da 
matriz. 

5.1 A matriz de análise de processos 
participativos

O objetivo desse subcapítulo é qualificar as 
metodologias participativas a partir de nove 
parâmetros que serão aprofundados na Tabela 1 
apresentada mais adiante. Estes compõem uma 
matriz destinada à avaliação da participação em 
práticas participativas cidadãs empregadas em 
estudos e projetos de requalificação de áreas 
urbanas. 

Uma vez entendido que por metodologia 
participativa não nos referimos apenas a 
atividades isoladas, mas sim a um processo geral 
que engloba aspectos de sua Preparação, 
Aplicação e Sistematização, a matriz foi criada de 
forma a refletir essas três fases do processo 
(FIG.27). A fase de Preparação consiste tanto na 
elaboração da metodologia e na convocação dos 
participantes antes da sessão quanto na sua 
organização no dia do encontro 
(PARÂMETROS 1 e 2). 

Já os parâmetros relativos à Aplicação se 
referem a tempo e lugar de aplicação e à 
linguagem usada tanto no material quanto pelo 
aplicadores durante a sessão (PARÂMETROS 3, 
4, 5 e 6). Por último, a Sistematização faz 
referência à maneira como ocorreu a compilação 
dos resultados após a sessão e ao retorno para a 
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comunidade para sua aprovação e livre acesso às 
informações (PARÂMETROS 7, 8 e 9).

Figura 27 – Matriz baseada em três fases. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

PARÂMETRO 1: Elaboração da metodologia 

O primeiro parâmetro refere-se à própria construção de práticas 
cidadãs, antes mesmo de sua aplicação. Para além das referências 
utilizadas – exemplos de metodologias já reconhecidas e legitimadas 
como participativas – é levado em conta o ambiente e as pessoas que 
tiveram contribuição nesse processo, ou seja, se nessa fase houve 
colaboração da comunidade ou o aporte ficou restrito apenas à 
academia ou instituição promotora. O ensaio das práticas em pequena 
escala antes da sessão geral, permitindo assim eventuais correções, é 
outro aspecto a ser considerado nesse parâmetro. Por último, esse 
parâmetro resulta importante à medida que mostra se a metodologia 
reflete a realidade descrita nos diagnósticos já disponíveis sobre 
determinada comunidade e território e se se desenvolve a partir dela, 
ou seja, se há um conhecimento prévio tanto do ambiente quanto da 
história da comunidade. 
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PARÂMETRO 2: Organização dos participantes 

Esse parâmetro refere-se à maneira como foram convidados, 
escolhidos e em seguida repartidos os participantes da sessão, levando 
em conta fatores como sexo, idade, ocupação, etc. A aleatoriedade ou 
supervisão na organização dos participantes, bem como o fato deles 
serem voluntários ou não, interfere na distribuição equitativa de 
pessoas nos grupos e, portanto, nos resultados finais das práticas. O 
número total de participantes e a quantidade por grupo também 
resultam importantes – bem como o equilíbrio entre organizadores e 
participantes –, já que grupos muito grandes não propiciam a 
participação unânime e equilibrada. Além disso, a maneira como os 
moradores foram informados e convidados a participar da aplicação 
da atividade metodológica indica o grau de colaboração entre 
comunidade e a academia ou instituição promotora na fase de 
preparação da sessão. 

PARÂMETRO 3: Ambiente de aplicação

Esse parâmetro refere-se ao meio físico em 
que foram postas em prática as metodologias, 
tanto do posto de vista da ergonomia e conforto 
quanto da sensação de familiaridade ou 
estranhamento que o ambiente pode causar. Um 
ambiente próximo à realidade das pessoas e com 
o qual elas se identifiquem pode influenciar de 
forma positiva o rendimento das práticas, 
enquanto o incômodo provocado por um espaço 
inadequado e adverso pode comprometê-las. 
Não somente o lugar em si, mas também quem 
escolheu e preparou o lugar antes da sessão são 
fatores importantes a serem considerados. 
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PARÂMETRO 4: Tempo de aplicação

O quarto parâmetro faz referência à duração 
das atividades metodológicas durante a sessão, 
uma vez que uma quantidade de tempo adequada 
consegue manter as pessoas envolvidas e 
interessadas no processo, enquanto extrapolando 
esse tempo a sessão gera exaustão nos 
participantes e compromete assim seus 
resultados. Ainda pode-se considerar se houve 
um recesso para o descanso dos participantes 
durante a sessão. A escolha da data do encontro e 
o momento do dia em que ocorreu – manhã, 
tarde ou noite –, também devem ser 
considerados, já que isso pode propiciar uma 
maior participação da comunidade ou limitá-la. 

 

PARÂMETRO 5: Linguagem do material

Esse parâmetro refere-se à compreensibilidade do material 
entregue aos participantes para o desenvolvimento das atividades 
durante a sessão. O uso tanto de uma linguagem quanto de uma 
estética próxima à realidade dos participantes, e que reflete seus 
modos de vida, configura-se como mais acessível e, portanto, mais 
estimulante para eles. Ao contrário, uma linguagem complexa – 
levando em conta, por exemplo, o nível de escolaridade, a faixa etária 
do grupo ou as tradições locais – pode desmotivar a pessoa e 
prejudicar seu rendimento. A capacidade e disponibilidade do 
indivíduo para ler e/ou escrever também deve ser levada em conta 
durante a elaboração da atividade. 
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PARÂMETRO 6: Linguagem do aplicador 

Esse parâmetro refere-se à abordagem e à linguagem usada pelos 
aplicadores durante as sessões. Assim como a linguagem do material, 
a fala empregada durante as atividades precisa ser acessível e 
compreensível pelos participantes. Uma linguagem técnica, que se 
afasta dos modos de falar do dia a dia, resulta ineficaz para atingir o 
interesse e colaboração dos participantes. Além disso, caso haja 
alguma sessão infantil, é recomendada a assistência de um profissional 
do campo da pedagogia para auxiliar na supervisão das crianças. De 
maneira geral, é recomendado que os aplicadores saibam se relacionar 
bem tanto com crianças quanto com adultos. 

PARÂMETRO 7: Compilação dos resultados  

Esse parâmetro refere-se à interferência que o 
indivíduo, ou grupos de indivíduos, responsáveis 
por compilar os dados oriundos das atividades, 
pode ter no resultado final do estudo. A 
imparcialidade de quem relata e compila as 
informações ou a simples sensibilidade para o 
entendimento dos resultados finais gera maior 
assertividade no diagnóstico final e na proposta 
de intervenção. Ainda nessa fase, a colaboração 
de membros da comunidade pode elucidar certos 
aspectos e ajudar a reportá-los da forma mais 
adequada além de contribuir para o 
aprofundamento do sentimento de pertença 
durante as distintas etapas do processo.
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PARÂMETRO 8: Aprovação final

O oitavo parâmetro refere-se à aceitação e 
aprovação final por parte da comunidade do 
produto das atividades. Mais especificamente, é 
avaliado se essa etapa está incluída na própria 
metodologia e de que forma é realizada. De certa 
forma, isso permite tanto esclarecer alguns 
aspectos que não tenham ficados convincentes 
durante a compilação quanto corrigir eventuais 
incoerências e legitimar o produto final. 

 

PARÂMETRO 9: Livre acesso às informações e controle social

O último parâmetro serve para entender se, após a compilação dos 
resultados, estes são disponibilizados para a comunidade ou se seu 
uso fica circunscrito à academia. Além disso, é avaliado se a 
comunidade tem possibilidade de exercer controle social sobre os 
resultados finais, podendo acessá-los, discuti-los e exigindo 
determinadas alterações, mesmo após o encerramento da sessão. O 
controle social implica a integração entre a sociedade civil e a entidade 
promotora, sendo por esse motivo de extrema importância.
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Vale mencionar que esta forma de 
classificação dos parâmetros entre ‘extremos’ foi 
baseada na matriz proposta pelo geografo 
Klemens Laschefski em seu trabalho “A 
sustentabilidade geográfica de condomínios na 
zona metropolitana de Belo Horizonte” (2006).

 

 

 

A tabela abaixo, além de apresentar os parâmetros criados – de 
acordo com as três fases já mencionadas - indica os extremos 
possíveis no que diz respeito à participação, o que permite avaliar se 
determinado parâmetro possui elementos que o caracterizam como 
participativo ou não participativo. Dessa maneira, certo parâmetro ou 
fase da metodologia pode ser comparado com outros em função do 
seu grau de abertura à participação. 

Tabela 1 – Parâmetros de participação em metodologias 
participativas. 
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Parâmetros Participativo Não participativo 

Colaborativa: quando ocorre a 
contribuição de pessoas tanto da 
academia e/ou instituições 
promotoras quanto da comunidade 
no processo de elaboração da 
metodologia; é previsto um ensaio 
em pequena escala antes da sessão 
para eventuais correções. Baseia-se 
no conhecimento prévio da 

comunidade.

Restrita: acontece quando apenas a 
academia e/ou instituições 
promotoras desenvolvem a 
metodologia, sendo aplicada de 
maneira hierárquica. Os objetivos das 
atividades não são criados e 
compartilhados com a comunidade, 
nem testados antes da sessão geral. 
Não leva em conta a realidade e a 

história da comunidade. 

Equitativa: as pessoas são convidadas 
e escolhidas de forma a manter uma 
distribuição equilibrada quanto a 
determinadas variáveis (sexo e idade, 
por exemplo, mas a depender dos 
objetivos) dos participantes dos 
grupos. Os participantes devem estar 
cientes dos objetivos das atividades. 
O tamanho dos grupos deve garantir 

participação ativa de todos. 

Irregular: os participantes são 
divididos em grupos aleatoriamente 
e/ou sem critérios, gerando certa 
disparidade, além de seu número não 
ser adequado. Os participantes não 
são informados previamente sobre o 

intuito do encontro. 

1.
Elaboração da metodologia

2.
Organização dos 

participantes
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Parâmetros Participativo Não participativo 

Receptivo: ambiente próximo à 
realidade da comunidade, de fácil 
acesso, confortável e adequado para 
o tipo de atividades. Envolve todas as 
necessidades básicas – iluminação, 

sanitários, água, etc.

Desconfortável: ambiente 
descuidado, mal iluminado, 
bagunçado e carente de serviços 
básicos. Sem funcionalidade e 
afetividade que estimule o bem-estar 

dos participantes.

Pertinente: o tempo da atividade é 
suficiente para a realização das etapas 
previstas e adequado para manter a 
concentração dos participantes 
durante toda a sessão. O dia e o 
horário da sessão favorecem a 
participação do maior número de 

pessoas. 

Inapropriado: o tempo da atividade é 
muito maior ou muito menor do que 
o necessário e sem recesso durante a 
sessão, tornando-se extenuante para 
os participantes. O dia e o horário da 
sessão restringem a participação da 

comunidade. 

Compreensível: linguagem e estética 
do material adequadas ao nível de 
escolaridade, idade e origem dos 
participantes, refletindo a variedade 
linguística e social de forma a ser 

acessível a todos. 

Incompreensível: vocabulário 
complexo e técnico do material, além 
de distante da realidade dos 
participantes, sem nenhum elemento 
que provoque um sentimento de 

identificação.   

Familiar: o aplicador sabe se 
relacionar bem com os participantes, 
utilizando uma linguagem simples e 
próxima a eles, falando de maneira 
clara e calma. Caso haja sessão 
infantil, as crianças são assistidas por 

um pedagogo. 

Estranha: linguagem excessivamente 
técnica, com referências 
incompreensíveis aos participantes. 
O aplicador fala rapidamente e não 

sabe lidar com adultos e crianças.

3.
Ambiente de aplicação

4.
Tempo de aplicação

5.
Linguagem do material

6.
Linguagem do aplicador
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Assertiva: o relator participou das 
atividades, descrevendo de forma 
imparcial os resultados da sessão. É 
ajudado por membros da 
comunidade durante essa fase, o que 
torna a transcrição mais completa.

Duvidosa: o relator se ocupa da 
compilação isoladamente, sem ter 
feito parte da sessão e da elaboração 
das metodologias. A sua 
compreensão dos fatos é incompleta 
e tendenciosa. Não há a participação 

de membros da comunidade.

Interativa: os resultados da sessão 
voltam para discussão e aprovação 
final da comunidade, a qual é 
consultada para a elaboração da 
versão final do diagnóstico e da 

proposta de intervenção. 

Excludente: uma vez encerrada a 
sessão, os grupos não recebem um 
retorno sobre o resultado final que 
não é aprovado nem legitimado pela 

comunidade.  

Efetivo: a comunidade tem acesso 
aos dados e resultados da atividade 
metodológica, podendo consultá-los 
e discuti-los novamente, exigindo 

eventuais alterações. 

Precário: a comunidade não recebe os 
dados e resultados da atividade 
metodológica e não tem possibilidade 
de questioná-los e de exercer o 

controle social.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Parâmetros Participativo Não participativo 

7.
Compilação do diagnóstico

8.
Aprovação final

9.
Livre acesso às informações 

e controle social



5.2 As metodologias participativas 
desenvolvidas em El Níspero

As metodologias aplicadas em El Níspero para 
o desenvolvimento do projeto “El Níspero: nuevas 
líneas, mismo paisaje” configuraram diferentes 
etapas que consideraram a idade dos 
participantes e, por isso, foram realizadas em 
duas sessões, em duas ocasiões distintas. A 
primeira foi focada na comunidade infantil e a 
segunda na comunidade adulta. A etapa 
relacionada a comunidade infantil, ou Sessão 
Participativa de temáticas infantis, foi dividida em 
uma atividade introdutória, voltada a descontrair 
o ambiente e dividir os participantes em grupos, e 
mais duas atividades. A atividade 1 teve como 
objetivo desvelar as perspectivas de crianças e 
adolescentes em relação ao uso do espaço 
público com fins recreativos, enquanto a 
atividade 2 buscou harmonizar seus interesses 
para formular uma proposta de intervenção. 
Ambas as atividades serão detalhadas mais 
adiante. 

Da mesma forma, a etapa voltada aos adultos, 
ou Sessão Participativa de moradores adultos, foi 
estruturada a partir de uma dinâmica lúdica 
introdutória, seguida pela atividade 1, cujo 
objetivo era o entendimento da percepção dos 
adultos sobre o bairro, e pela atividade 2, que 

buscava a formulação de uma proposta de intervenção a partir dessa 
percepção. 

Neste trabalho não analisaremos a Sessão Participativa de 
moradores adultos, já que não participei das fases desta etapa e não 
tive acesso aos dados e procedimento de aplicação, portanto, não 
haveria embasamento para aplicar a matriz nessa análise. Assim, o 
foco desse capítulo será a etapa relativa à comunidade infantil que será 
explorada abaixo. Isso não significa, entretanto, que a matriz 
apresentada anteriormente não possa ser aplicada nas etapas que não 
serão analisadas.

Vale salientar que a descrição das fases da Sessão infantil retomará 
as fases de Preparação, Aplicação e Sistematização introduzidas 
durante a criação da matriz, com o intuito de facilitar o entendimento 
da análise posterior. 
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5.2.1. Preparação

A seguir serão relatadas as atividades que compõem a fase de 
Preparação da Sessão Participativa Infantil desenvolvida no bairro El 
Níspero. A equipe de Preparação foi integrada por seis representantes 
da Universidade, sendo cinco estagiários e uma professora, que 
desenvolveram a metodologia dentro da academia, a partir de algumas 
referências no âmbito da participação que foram readaptadas para os 
objetivos da sessão, sem porém receber suporte de integrantes da 
comunidade.

Ao encontro participaram voluntariamente crianças e 
adolescentes, integrando um grupo de cerca sessenta crianças e 
adolescentes. A princípio, em vista de uma distribuição mais 
equilibrada, era prevista a participação de trinta crianças entre 6 e 14 
anos e trinta adolescentes entre 15 e 18 anos. A Junta de Ação 
Comunal teve um papel fundamental na fase convocatória: após ter 
anunciado a atividade em uma das reuniões do bairro, compilou uma 
lista com nome e idade dos primeiros sessenta interessados que foi 
enviada para a equipe, a fim de conferir o número de integrantes por 
faixa etária. No dia da sessão, um representante da equipe ficou 
responsável por fazer o cadastro das crianças (FIG.28) – constando 
nome completo e idade - à medida que chegassem ao lugar, 
encerrando a lista uma vez atingida a quantidade máxima. Esse 
número de sessenta participantes deveu-se à disponibilidade de mesas 
e cadeiras e à capacidade da equipe de gerenciar seis grupos de dez 
crianças cada. 

Figura 28 – Cadastro dos participantes antes da 
sessão. 

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).
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Como mencionado anteriormente, antes da 
atividade 1, foi realizada uma dinâmica lúdica que 
permitiu a divisão em grupos de dez pessoas e a 
identificação dos participantes através de tarjetas 
de seis cores distintas. As crianças tomaram 
aleatoriamente as tarjetas dentro de uma bolsa e 
se juntaram com os colegas da mesma cor, 
formando um total de seis grupos aos quais 
foram assignados seis coordenadores de equipe. 
Em seguida, as crianças escreveram o próprio 
nome nas tarjetas. A fim de verificar a 
distribuição equitativa de crianças nos grupos, um 
representante da equipe realizou uma série de 
perguntas e os que respondessem positivamente 
deveriam agachar-se. Cada coordenador dos 
grupos anotou as respostas em uma ficha 
(FIG.29), para que os resultados das atividades 
fossem avaliados de acordo com o perfil de cada 
grupo. 

 

Figura 29 - Ficha do perfil do grupo.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).
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1. ¿Quién se mudó alguna vez?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

2. ¿Quién tiene hermanos o hermanas?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

3. ¿Quién estudia en el colegio?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

4. ¿Quién tiene mascotas?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

5. ¿Quién sabe usar la computadora?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

6. ¿Quién sabe manejar una bicicleta?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

7. ¿Quién estudia otro idioma?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

8. ¿Quién practica algún deporte?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

9. ¿Quién brinca en la cancha del barrio?

                             _____ personas agachadas (SÍ)  _____ personas en pie (NO)

 

SESIÓN PARTICIPATIVA INFANTIL 
Ficha Descriptiva | Objetivo: Control de la Distribución de los grupos

PERFIL GRUPO:      naranja      azul      verde      blanco      rojo      amarillo

Escribir el número de personas de acuerdo con cada pregunta. 

Notas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



 

5.2.2 Aplicação

A Sessão Participativa Infantil ocorreu em uma das igrejas da 
comunidade (FIG.28), localizada próximo ao ponto de acesso ao 
bairro, na manhã de sábado dia 10 de março de 2018 e teve uma 
duração total de, aproximadamente quatro horas, incluindo o tempo 
de um breve intervalo. 

Junto à equipe da Universidade, na fase de Aplicação cooperaram 
uma pedagoga e um membro da Junta de Ação Comunal (JAC). Antes 
da sessão, tanto a JAC quanto a equipe da Universidade, colaboraram 
para a preparação do lugar, dispondo seis mesas com dez cadeiras 
cada uma dentro do espaço da igreja e preparando os materiais a 
serem usados nas atividades, bem como os lanches disponibilizados 
aos participantes no intervalo. 

Em seguida, cada coordenador introduziu ao próprio grupo a 
atividade 1 - Percepção da relação entre a comunidade infantil e o 
espaço público –, cujo objetivo foi o entendimento da relação entre a 
comunidade infantil e o uso do espaço público. A todos os grupos 
foram entregues três cartolinas e uma foto dos três espaços públicos 
do bairro (renomeadas praças A, B e C), além de post-its e canetas; 
cada cartolina foi usada para um bloco de perguntas (bloco 1, 2 e 3) e 
para cada resposta do bloco foi usada uma cor diferente de post-it. 

Bloco 1: Olhando para a foto da praça (FIG.30), escrevam:
a) Quais palavras pensam quando olham para essa foto.
b) O que mais gostam desse espaço. 
c) O que menos gostam desse espaço.
d) O que fazem nesse espaço.

Bloco 2: Escrevam: 
a) O que mais gostam do bairro onde moram.  
b) O que menos gostam do bairro onde moram.  
c) Quais atividades realizam no bairro onde 
moram. 
d) O que falta no bairro onde moram. 

Bloco 3: Escrevam: 
a) Qual cor gostam mais. 
b) O que fazem geralmente no tempo livre. 
c) Quais atividades realizam em outros bairros da 
cidade. 
d) Um lugar de diversão na cidade onde vão com 
frequência e porquê.

Figura 30 – Foto da praça A mostrada na 
atividade 1 ao grupo vermelho

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).
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Entretanto, optou-se por eliminar a fase final 
da atividade 1, ou seja, a discussão das crianças 
em conjunto sobre os pontos principais 
apontados nesse primeiro diagnóstico (FIG.31 e 
32), devido a uma carência de concentração que 
dificultaria o debate.

Figura 31 – Atividade 1 relativa à praça A do 
bloco 1 do grupo vermelho.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).

Figura 32 – Atividade 1 relativa ao bloco 3 do grupo amarelo.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).
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Já a atividade 2 – Propostas para o espaço público – foi realizada 
após um breve intervalo e teve como objetivo descobrir as intenções 
e as preferências dos participantes com vistas a elaborar uma 
proposta para os espaços públicos a partir das necessidades da 
comunidade infantil. Foram distribuídas, assim, quatro cartolinas 
pequenas e tintas e pincéis para cada grupo, sendo cada uma destinada 
a desenhar, pintar e escrever a resposta para essas perguntas: 

a) Os jogos que mais gostam. 
b) Os esportes que mais gostam. 

Figura 33 – Atividade 2 relativa à pergunta b) do grupo azul.

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018). 

c) Inventem um jogo que 
gostariam de fazer na quadra. 

d) Se pudessem desenhar a rua 
onde moram, como seria e o que teria?

Assim como na atividade 1, resultou 
inviável uma discussão em grupo sobre o 
conteúdo das cartolinas da atividade 2 que, 
portanto, foram retiradas e guardadas pelos 
colaboradores (FIG.33 e 34). 

Figura 34 – Atividade 2 relativa à 
pergunta d) do grupo roxo

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).
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SESIÓN PARTICIPATIVA INFANTIL 
Ficha Conclusiva | Objetivo: Evaluación del rendimiento de los grupos. 

 
Escribir consideraciones y sacar conclusiones sobre los resultados de la sesión; para cada 

pregunta resaltar los puntos más relevantes y los temas más recurrentes.  
 

ETAPA 3.1: 
1. Escriban qué palabras se le vienen a la mente cuando miren esta foto. 
Cancha de fútbol, contaminación ambiental, basura 
 
2. Escriban lo que más les gusta de este espacio. 
Cancha de fútbol, jugar, los árboles, el espacio libre 
 
3. Escriban lo que menos les gusta de este espacio. 
Contaminación ambiental, la basura, los tambores, el espacio sucio, los charcos de barro 
 
4. Escriban lo que hacen en este espacio. 
Hacer una actividad creativa, jugar fútbol, jugar sin parar 
 
ETAPA 3.2: 
1. Escriban lo que más les gusta del barrio donde viven. 
La cancha de fútbol y el parque, manejar bicicleta 
 
2. Escriban lo que menos les gusta del barrio donde viven 
La pelea, las calles  
 
3. Escriban cuáles actividades hacen en el barrio donde viven. 
Campañas, campeonato de fútbol, jugar, campaña de baile, campaña de iglesia 
 
4. Escriban lo que hace falta en el barrio donde viven. 
Arreglar las calles, pavimentar la calle.  
 
 
ETAPA 3.3: 
1. Escriban cuál es el color que más les gusta. 
Amarillo, rosado y rojo fueron los más frecuentes.  
 
2. Escriban qué hacen generalmente en el tiempo libre. 
Jugar, jugar fútbol, jugar XBOX 360, hacer deporte 
 
3. Escriban cuáles actividades hacen en otros barrios de la ciudad. 
Jugar fútbol, jugar rugbi, hacer actividades recreativas 
 
4. Escriban un lugar de diversión de la ciudad donde ustedes van con frecuencia y por 
qué. 
El parque El Níspero, Lorica, ciudad de hierro, el parque Buena Vista, la Avenida Primera 
ETAPA 4.1: 
Dibujen y escriban los juegos que más les gustan. 
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Figura 35 – Análise dos resultados do grupo 
vermelho. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2018).

5.2.3 Sistematização 

Uma vez encerrada a sessão, os coordenadores de cada grupo 
compararam os resultados das atividades 1 e 2 com os perfis do 
próprio grupo e relataram algumas considerações finais sobre as 
discussões que ocorreram na sessão (FIG.35). As cartolinas foram 
guardadas de acordo com a cor dos grupos e conservadas dentro da 
Universidade, depois de serem escaneadas e armazenadas em uma 
nuvem virtual. 

El escondido fue el juego representado; se dibujó una casa con árboles y niños que se 
esconden.  
ETAPA 4.2: 
Dibujen y escriban los deportes que más les gustan. 
Fue dibujada una cancha polideportiva de color verde. Los deportes identificados fueran el 
fútbol, el basketball y el baloncesto, siendo los que más les gustan a los niños. 
ETAPA 4.3: 
Inventen un juego que les gustaría hacer en la cancha. 
PINTURA LOCA | Este dibujo revela una fuerza y una agresividad de los niños, una 
probable frustración en relación a su manera de expresarse. Predominan los colores 
oscuros (verde, rojo y azul). Se trata de figuras que cambiaran su forma y que pueden 
seguir evoluindo para generar formas nuevas.  
ETAPA 4.4: 
¿Si pudiesen dibujar la calle donde viven, cómo sería y lo que tendría? Dibujen. 
Una calle con pavimentación oscura y con bastante verde en las orillas. poco arboles. Una 
niña brincando en el verde.  
 
CONCLUSIÓN: Las respuestas de los niños muestran un interés muy grande hacia el fútbol 
y otros deportes realizados en la cancha, siendo prioridad la adecuación de espacios 
públicos para este tipo de actividades recreativas. A partir de los dibujos se puede 
evidenciar la necesidad de juegos que permiten al niño verter toda su energía en 
actividades dinámicas.  
Además, los niños están conscientes de los problemas ambientales de contaminación del 
barrio y de las basuras y muestran insatisfacción con la falta de pavimentación de las calles.  



 

5.3 Análise das metodologias participativas com base na 
matriz de processos participativos 

Com base na matriz proposta, esse estudo de caso visa analisar o 
grau de participação das atividades 1 e 2 da metodologia empregada 
na Sessão Participativa Infantil realizada no bairro El Níspero 
descritas acima.

PREPARAÇÃO

PARÂMETRO 1: Elaboração da metodologia 

Em relação ao primeiro parâmetro, foi observado que nem a 
atividade 1 nem a 2 refletiram a complexa realidade física e 
socioeconómica descrita no diagnóstico e não trouxeram elementos 
que comprovassem seu conhecimento prévio sobre a comunidade. 
Tendo vivenciado a fase de Preparação, é certo que houve uma 
pesquisa aprofundada sobre o ambiente do bairro que foi relatada no 
capítulo 3, enquanto a história da comunidade em si – levando em 
conta o fator do desplazamiento, por exemplo, não foi focado nas 

atividades. 

Deste modo, podemos ressaltar que ambas as 
atividades configuram uma metodologia genérica 
que poderia ser reproduzida em outros contextos 
não necessariamente ligados a El Níspero. Um 
dos possíveis fatores que pode ter influenciado 
este aspecto pode ter sido a ausência de 
integrantes da comunidade nessa fase, que 
poderia ter orientado acerca de questões mais 
especificas sobre as crianças de famílias 
desplazadas ou, por exemplo, sobre o uso dos 
espaços públicos locais. Ainda ressaltamos que 
não houve um ensaio da metodologia antes da 
aplicação geral, o que teria evitado alguns 
imprevistos. Foi apenas durante a sessão que se 
percebeu, por exemplo, que os grupos eram 
muito grandes em função do material, do espaço 
e da equipe disponível. Concluímos que nenhuma 
das duas atividades teve uma elaboração 
colaborativa, ao contrário, essa ficou restrita ao 
âmbito acadêmico e apenas repassada à JAC para 
que convocasse os participantes. 
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PARÂMETRO 2: Organização dos participantes
 

Ambas as atividades 1 e 2 podem ser 
colocadas no mesmo patamar em relação a esse 
parâmetro, já que foram desenvolvidas no mesmo 
dia e pelos mesmos grupos. A convocatória de 
participantes foi realizada pela JAC durante umas 
das reuniões do bairro a pedido da equipe da 
Universidade e, no dia da sessão, foi 
supervisionada a quantidade máxima de sessenta 
crianças através de um cadastro, não sendo 
impedida a participação de ninguém. Entretanto, 
esse número total resultou inapropriado em 
função da idade dos participantes. As crianças 
menores ou as mais tímidas acabaram 
participando menos dentro do próprio grupo 
pois as crianças maiores se sobressaiam.. 
Provavelmente, a aleatoriedade da distribuição 
dos grupos pode ter causado essa irregularidade. 
Além disso, a ficha do perfil do grupo (FIG.29) 
foi utilizada apenas na fase de compilação dos 
resultados, não servindo como instrumento de 
distribuição na fase de preparação da sessão. A 
organização tendeu, portanto, a ser irregular no 
quesito da distribuição e ao mesmo tempo 
equitativa no que se refere à convocação dos 
participantes. 

APLICAÇÃO

PARÂMETRO 3: Ambiente de aplicação

A igreja onde foram realizadas ambas as atividades 1 e 2, apesar de 
ter uma decoração discreta com alguns elementos coloridos, é uma 
construção com alvenaria aparente, telha metálica e sem janelas para 
iluminação natural e ventilação adequada, o que, associado ao clima 
tórrido, comprometeu o conforto térmico durante a sessão tanto para 
os participantes quanto para os organizadores. A iluminação e 
ventilação artificias também resultaram insuficientes. Além disso, 
cada grupo tinha à disposição apenas uma mesa e seis cadeiras de 
plástico, o que tornou difícil a escrita das crianças durante a atividade. 
Ainda, não foram introduzidos elementos que tornassem o ambiente 
mais acolhedor para as crianças. Entretanto, por se localizar no bairro, 
o ambiente era receptivo e acessível por gerar uma sensação de 
familiaridade e segurança. A JAC ajudou tanto na escolha do lugar 
quanto na preparação no dia da sessão, providenciando mesas e 
cadeiras, e estando presente quando as crianças chegaram e foram 
embora.  O ambiente possui, portanto, características tanto de 
desconforto quanto de receptividade.



 

PARÂMETRO 4: Tempo de aplicação

O dia de realização das atividades 1 e 2 foi um sábado pela manhã, 
momento no qual as crianças não desempenham atividades escolares, 
o que não trouxe restrições à participação. Entretanto, a duração da 
sessão foi muito extensa, gerando cansaço e desatenção nos 
participantes e se tornando extenuante também para os 
organizadores, o que configurou um tempo total de aplicação 
inapropriado. Entretanto, em relação à atividade 2, ela ocorreu mais 
rapidamente – sendo mais lúdica e prática - e portanto resultou mais 
pertinente e adequada à faixa etária dos participantes do que a 
atividade 1. O fato dela ter ocorrido após o recesso também pode ter 
influenciado positivamente, uma vez que as crianças haviam tido um 
momento de descontração. Contudo, em nenhuma das duas 
atividades foi possível a realização da fase final de discussão em 
grupo, deixando a metodologia incompleta, uma vez que a atenção 
das crianças já havia sido comprometida pelo tempo de aplicação. 

PARÂMETRO 5: Linguagem do material

No que se refere à modalidade e à linguagem 
do material, a atividade 2 resultou mais 
compreensível e adequada à faixa etária dos 
participantes, uma vez que foi baseada na ação de 
desenhar e pintar mais do que na de escrever. 
Algumas crianças, de fato, não sabiam escrever 
ainda, o que limitou a participação delas na 
atividade 1. Esse fator está estritamente ligado ao 
parâmetro 1 referente à elaboração da 
metodologia. Mesmo que o coordenador as 
ajudasse a transpor seu pensamento escrevendo 
no lugar delas, esse fator mostrou-se 
desestimulante para a criança no restante da 
atividade. No que se refere à aplicação das 
perguntas tanto da atividade 1 quanto da 2, cada 
coordenador as formulava verbalmente para o 
próprio grupo de uma maneira diferente de como 
reportadas no subcapítulo 5.2.2, tornando o 
material mais compreensível. O material 
empregado em ambas as atividades não possuía 
uma estética que fosse próxima à realidade dos 
participantes, o que não tornou o material 
atrativo, porém tampouco complexo e 
incompreensível. 
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PARÂMETRO 6: Linguagem do aplicador 

Os aplicadores das atividades 1 e 2 foram os 
próprios coordenadores dos grupos, que não 
possuíam preparação pedagógica, porém se 
relacionaram bem com as crianças. O fato da 
maioria dos coordenadores ser de Montería 
caracterizou uma fala e uma expressão mais 
familiar às crianças. A cooperação de uma 
pedagoga foi fundamental durante a aplicação, 
especialmente quando a atenção das crianças se 
desviava das atividades, apesar de ter sido apenas 
uma profissional para todos os grupos. Não foi 
utilizada uma linguagem técnica e estranha 
durante a sessão, entretanto foi preciso cuidado 
na maneira de dirigir as perguntas, já que isso 
poderia simplesmente confirmar uma resposta 
em vez de estimular uma nova consciência para 
novas questões. No caso das atividades 1 e 2, 
ambas resultaram abertas e permitiram que o 
aplicador formulasse as perguntas de uma 
maneira tal que as respostas não fossem apenas 
sim ou não e garantisse, assim, uma participação 
mais ativa das crianças. 

SISTEMATIZAÇÃO

PARÂMETRO 7: Compilação dos resultados
  

Essa fase ocorreu apenas dentro da academia, sendo realizada 
pelos coordenadores e discutida em conjunto, entre eles, através da 
ficha de análise final de cada grupo (FIG.35). O fato de os 
coordenadores terem feito parte da fase de Aplicação – mesmo que 
não todos estiveram na fase de Preparação –, contribuiu para uma 
compilação dos dados mais assertiva. De fato, a interpretação de 
algumas respostas e desenhos foi possível só graças à presença do 
coordenador. O desenho da FIG.34, por exemplo, a princípio mostra 
crianças brincando com uma bola na água em um jogo chamado 
“voleibol en el agua” (vôlei na água). Somente durante a compilação dos 
resultados, graças ao aporte do coordenador do grupo que 
acompanhou a atividade, foi possível entender que o desenho revela a 
realidade de crianças que diariamente brincam com a bola no canal 
que circunda o bairro. Esse dado resulta importante já que o contato 
com a água do canal, contaminado por esgoto e resíduos sólidos, 
pode acarretar riscos à saúde delas. Entretanto, a compilação dos 
resultados não envolveu nenhum integrante da comunidade, 
reduzindo assim seu sentimento de pertença e gerando interpretações 
apenas de fora para dentro. Quanto à assertividade dos resultados, a 
atividade 2 resulta mais aberta a interpretações, uma vez que se baseia 
em desenhos e pinturas, enquanto a atividade 1 é menos duvidosa já 
que se exprime com palavras. 
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PARÂMETRO 8: Aprovação final

Não houve aprovação final dos resultados compilados após a 
sessão, o que torna ainda mais excludente a fase de Sistematização 
dessa metodologia. A comunidade nunca recebeu um retorno sobre a 
compilação de dados das atividades 1 e 2, excluindo assim a 
possibilidade de uma aprovação final interativa. 

PARÂMETRO 9: Livre acesso às informações e controle social

Os resultados nunca foram entregues à comunidade e, portanto, 
não houve um efetivo acesso a eles. Sem a possibilidade de ter acesso, 
tampouco foi possível exercer controle social sobre as iniciativas que 
foram tomadas a partir das sessões, envolvimento que resultou, 
portanto, precário em ambas as atividades 1 e 2. 

Em resumo, notamos, de maneira geral que, 
no quesito Preparação, essa fase resultou ser 
pouco participativa, especialmente durante a 
elaboração da metodologia. A organização dos 
participantes demonstrou a colaboração e 
participação livre da comunidade na fase de 
convocatória, enquanto a distribuição de crianças 
nos grupos não ocorreu de maneira equitativa 
limitando a participação de alguns durante 
algumas atividades. Já na Aplicação, observamos 
uma maior abertura à participação, especialmente 
em relação à linguagem do material e do 
aplicador. O ambiente e o tempo de aplicação 
situaram-se em um patamar intermédio de 
participação, possuindo características tanto de 
desconforto quanto de pertinência. Por último, a 
Sistematização não apresentou quase nenhuma 
característica de participação, à medida que os 
resultados da compilação – que ocorreu sem 
nenhum integrante da comunidade –, nunca 
foram disponibilizados para a comunidade e 
passaram por uma aprovação final, restringindo 
assim a participação cidadã na tomada de 
decisões. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos deixamos guiar pelo fio condutor deste trabalho na intricada 
realidade social colombiana. Analisamos, desde uma perspectiva 
espacial, os fenômenos históricos que teceram relações de conflitos e 
violência e que acabaram por conformar uma população de 
desplazados no país. Tal fato foi de grande importância para a 
compreensão do próprio histórico de formação do departamento de 
Córdoba, da cidade de Montería e, mais especificamente, do bairro de 
El Níspero. Tivemos, assim, a possibilidade de entender que os 
fenômenos que moldaram esse último não são estritamente locais, 
mas envolvidos em uma dinâmica nacional mais ampla.

Essa mesma aproximação – país, departamento, cidade -, foi 
realizada no âmbito das normativas que regulamentam a participação 
cidadã. Vimos que, apesar das disposições claras desses instrumentos 
legislativos, a participação no âmbito do planejamento urbano é 
passível de questionamentos à medida que possui diferentes estágios 
de autenticidade, conforme pontuado por alguns autores.

Não sendo possível a análise do projeto de intervenção urbana no 
assentamento El Níspero – por não estar concluído ainda –, o 
objetivo deste trabalho focou-se na avaliação da própria metodologia 
aplicada à comunidade para levantamento de dados e diagnósticos 
que antecedem o projeto.. A falta do projeto inviabilizou a percepção 
dos resultados da metodologia na construção das intervenções 
projetuais. 

Entretanto a matriz criada neste trabalho pode mostrar avanços 
e/ou retrocessos em relação à participação da comunidade nas etapas 
pré-projeto. No caso de El Níspero, embora a participação tenha sido 
decrescente na sequência das fases de Preparação, Aplicação e 

Sistematização, ela gerou dados relevantes, 
complementando o diagnóstico realizado pela 
equipe e estreitando os laços de colaboração 
entre academia e a comunidade. 

Apesar da extensão do diagnóstico do bairro 
apresentado nesse trabalho, percebemos que ele 
não esteve tão tangível na elaboração da 
metodologia como deveria. As consequências do 
desplazamiento, a sensibilidade ambiental, a coesão 
social, entre outras características que 
conformam a comunidade, não foram abordadas 
nem exploradas pela metodologia. Apresentar 
um diagnóstico abrangente sobre o bairro antes 
de descrever a metodologia foi, portanto, 
essencial para tomar consciência de que essa 
poderia ter sido menos genérica. A contribuição 
desse trabalho pretende ser a de orientar futuras 
metodologias em direção a uma participação mais 
autêntica e específica para comunidades em 
situação de vulnerabilidade.

É oportuno considerar também a dificuldade 
da análise em função da avaliação de um trabalho 
do qual participei. Nesse sentido, o desafio foi o 
de promover um afastamento para reconhecer, 
nas atividades metodológicas, seus pontos fracos. 
Entretanto, se não houvesse ocorrido a 
experiencia direta no processo, talvez a escolha 
das variáveis teria sido diferente, uma vez que 
pude perceber, pela imersão, sua importância. 
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Um exemplo é o parâmetro referente ao 
ambiente de aplicação.  Se não tivesse 
experimentado diretamente as características de 
desconforto do ambiente, provavelmente não 
teria incluído esse parâmetro ou não teria 
condições de avalia-lo. A experiência pessoal foi 
também o fator que motivou a análise da sessão 
infantil e excluiu a da sessão de adultos, uma vez 
que não estando presente o relato e as percepções 
da sessão teriam sido diferentes. Por fim, a 
consideração de que a metodologia participativa 
consiste em um amplo processo – desde a 
elaboração, passando pela aplicação e compilação 
–, e não em atividades isoladas, permitiu a 
sistematização de uma matriz de análise da 
participação que será possível reproduzir em 
outros estudos de caso.  
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