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RESUMO
No  ensino  superior  é  comum a  utilização  de  aulas  expositivas  como  principal  estratégia  didática  na  maioria  das
disciplinas.  O jogo enquanto uma estratégia de metodologia ativa, embora pouco utilizado nos cursos de graduação, tem
um potencial facilitador da aprendizagem, ao passo que permite a interação e ação por parte dos estudantes. O objetivo
desse estudo foi identificar e, com isso, evidenciar parâmetros que possibilitem o desvendamento dos mecanismos de
definição  dos  instrumentos  de  planejamento  e  gestão  urbanos  junto  aos  discentes.  Para  tanto  foram  utilizados
levantamentos primários (aplicação do jogo junto a grupos de estudantes,  com observação e registro fotográfico) e
levantamentos  secundários  (referencial  teórico  com temática  em planejamento  urbano  e  metodologia  ativa).  Como
resultado verificou-se o envolvimento ativo dos estudantes no decorrer do jogo bem como a correlação da teoria com as
ações executadas em cada etapa do jogo, com análises orais que evidenciaram entendimento da lógica da produção do
espaço urbano capitalista e a importância da participação popular no planejamento urbano. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Jogo Direito a Cidade; Metodologias Ativas; Planejamento Urbano. 

1 INTRODUÇÃO

Ao  se  pensar  o  planejamento  urbano  primeiramente  é  necessário  se  ter  clareza  do
pressuposto  teórico  e  metodológico  que  sustenta  a  noção  básica  de  planejamento  urbano  que
alicerçará  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  do  ensino  desta  área  do  conhecimento.  Por
conseguinte, defendemos o planejamento urbano comodiálogo com a sociedade, o qual visa atingir
o princípio que centraliza o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), isto é, o comprimento da função
social da cidade e da propriedade, dessa forma proporcionar o direito a cidade a toda a população. 

Nesse sentido, conforme Matus (2006, p.18)“Planificar significa pensar antes de actuar, pensar
com método, de manera sistemática; explicar possibilidades y analizar sus ventajas e desventajas,
proponese  objetivos,  proyectarcehaciael  futuro”.  Contudo,  o  planejamento  urbano  não  pode  se
restringir  ao  domínio  técnico,  mas  transpor  a  fronteira  do  conhecimento  científico  e  envolver  a
sociedade para colocar em prática um planejamento social, assim ele se torna uma “herramienta
vital” (MATUS, 2006)para se produzir um espaço urbano que tenha como escopo o interesse coletivo
e consiga suplantar os interesses do capital, pois a cidade tem que se libertar da imposição da lógica
privada que se reflete na exclusão sócio-territorial que é a marca das cidades brasileiras. Pois a
intensificação  das  contradições  socioeconômicas  promove  a  redefinição  de  mecanismos  que
favoreçam a dominação subjacente à lógica do Estado capitalista: aparelhado para a manutenção do
modo capitalista de produção “Esse tipo de Estado incorpora uma poderosa defesa ideológica e
legal da igualdade, da mobilidade e da liberdade dos indivíduos, ao mesmo tempo que é muitíssimo
protetor  do direito  de propriedade e da relação básica entre capital  e trabalho”(HARVEY, 2005,
p.86).

Nessa reflexão, sobressai a proposta por Souza (2006) que defende ao invés da crítica ao
planejamento, o planejamento crítico, esse pautado na efetiva participação social que possa resultar
em um “desenvolvimento socioespacial” autêntico no sentido que fomente mudanças positivas na
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qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo possa criar as condições para formação de uma
sociedade autônoma que lute pelo direito a cidade.Tal defesa ancora-se na necessidade de pensar e
implementar o planejamento participativo, todavia os instrumentos urbanísticos de planejamento e
gestão urbanos tem que serem utilizados para fins de entendimento da população dos seus direitos
ao invés de se destinar a fins de manipulação e cooptação.

Para  tanto,  precisamos  alicerçar  a  sociedade  para  a  formação  de  cidadãos  ativos  e
autônomos para que seja possível efetivar um planejamento participativo, esse colocado em ação
por  atores  sociais  atuantes  na  elaboração  e  no  monitoramento  das  políticas  públicas  de
desenvolvimento urbano. Essa formação pauta-se na premissa da necessidade de uma pedagogia
urbana,  a  qual  se  desenvolve  enquanto  práxis  e,  como  tal,  necessita  do  conhecimento  da
complexidade dos problemas urbanos, marcado pela exclusão socioterritorial, contribuindo, assim,
para  a  gestão  local  democrática  vinculada  ao  planejamento  urbano  participativo,  uma  vez  que
segundo  Charbonneau  (2012,  p.  2)  “lapédagogieurbaine”,   pode  criar  as  bases  para  “[...]
ladémocratie, car ele permetlaparticipation à lavie de lacité”. 

Nessa  reflexão  que  se  insere  o  objetivo  que  centraliza  este  artigo  que  é  apresentar  as
potencialidades do “O jogo direito a cidade” elaborado Ambiens Sociedade Cooperativa, para se
desenvolver  uma  “pedagogia  urbana”  tanto  na  formação  de  profissionais  que  irão  atuar  no
planejamento urbano como junto sociedade. Assim sendo, este trabalho se desdobra em duas linhas
de atuação, a primeira voltada para pensar o ensino-aprendizagem que vise a formação discente
para  a  emancipação  –  educação  emancipatória  (ADORNO,  2011).  E  a  segunda  interligada  a
primeira linha que é pensar “[…] la construcción de una ciudad para todos abriendo la educación a la
vida, desde la vida y por la vida”(MARTÍNEZ, 2008, p. 84).Estas duas linhas de atuação que justifica
a  relevância  desta  discussão  sobre  planejamento  urbano  e  apresentação  da  experiência  da
aplicação do “jogo”.   

Portanto, a pretensão desse exercício do “Jogo direito a cidade” é o de identificar e, com isso,
evidenciar  parâmetros  que  possibilitem  o  desvendamento  dos  mecanismos  de  definição  dos
instrumentos  de  planejamento  e  gestão  urbanos  junto  aos  discentes,  pois  acreditamos  que  os
mesmos irão disseminar como futuros profissionais e cidadãos estaperspectiva de planejamento
urbano participativo que possibilita ser explorado no referido “jogo” e, dessa forma se impetrar uma
dinâmica socioterritorial assentada em maior equidade e justiça social, mediante o“empoderamento”
da sociedade via o conhecimento da dinâmica do espaço urbano.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo se enquadra em uma abordagem qualitativa (RICHARDSON, 1999), ao passo
que buscou-se compreender os significados e características situacionais apresentadas no decorrer
da aplicação do jogo junto aos grupos de estudantes, ou seja, valorizou-se a aprendizagem dos
envolvidos enquanto um processo. 

Em relação aos meios utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa, destacaram-se os
levantamentos secundários, a partir de referencial teórico com temática em planejamento urbano e
metodologia ativa. Também foram utilizados procedimentos primários, com aplicação do jogo junto a
grupos de alunos de graduação. O  jogo direito a cidade foi  elaborado pela Ambiens Sociedade
Cooperativa e se encontra no link <http://www.coopere.net/areas-de-atuacao.php?c=78>. Em seu
formato original, possui um tabuleiro impresso em lona (1m x 1m) e com peças (bandeirinhas com
preço da terra).  Visando o menor custo do material  para aplicação domesmo, foram realizadas
algumas adaptações,  como: utilizaçãoda imagem da cidade ampliada por  Datashow,  não sendo
necessária  a  impressão  do  tabuleiro;  as  peças  foram  substituídas  por  impressões  em  papel
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(plaquinhas),  que  foram recortadas  e  coladas  com fita  crepe  na  projeção  da  cidade,  na  etapa
solicitada.

A  aplicação  do  jogo  ocorreu  na  Universidade  Estadual  de  Londrina,  junto  a  grupos
diferenciados de estudantes da graduação.Primeiramente foi aplicado entre os alunos da disciplina
de Planejamento urbano e regional do curso de bacharel em Geografia, em seguida no grupo de
alunos  do  PET (Programa  de  Educação  Tutorial)  de  Geografia  e,  por  fim,  junto  ao  projeto  de
extensão  multidisciplinar  Estudo  de  Impacto  Vizinhança  (EIV)  que  conta  com  professores  e
estudantes  da  graduação  dos  cursos  de  Geografia,  Direito,  Serviços  Social,  Arquitetura  e
Engenharia Civil da UEL. 

No  decorrer  da  atividade,  enquanto  técnicas  de  coleta  de  dados  foram  realizadas
observações simples e registro fotográfico (GIL, 2012). Para a análise dos dados primários, por se
tratar de um estudo qualitativo, foi  priorizada a contextualização e os motivos de cada resposta
(RICHARDSON, 1999), apresentadas pelos estudantes envolvidos no jogo, em lugar da produção de
medidas quantitativas.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O jogo direito a cidade conta com cinco módulos/etapas que podem ser desenvolvidas numa
média de quatro horas, tendo o mediador do jogo um papel muito importante no desenvolvimento de
cada  etapa,  pois  é  ele  que  estabelecerá  o  tempo  e  articulará  as  discussões,  instigando  os
participantes a repensar sobre a cidade e compreender todo o seu contexto dinâmico.

No caso da prática objeto desse estudo, o número de participantes para o jogo variou de 15 a
40 participantes de acordo com os grupos envolvidos. O cuidado que se teve foi  em relação a
quantidade de grupos e de estudantes em cada um, pois poucos componentes por grupo pode
comprometer o olhar sobre a cidade mas por outro lado quanto mais participantes,maior seria o
tempo  para  concluir  as  etapas.  Levando  esses  aspectos  em  consideração,  a  organização  dos
participantes foi realizada pelo mediador do jogo, no caso um professor responsável pela aplicação
do jogo. 

Com os grupos já definidos, iniciamos o  primeiro módulo do jogo, que é denominado de
Leitura da cidade o qual tem como objetivo refletir, analisar e dialogar sobre a estrutura da cidade e
todos os componentes visíveis na imagem projetada. Nesta etapa além da imagem projetada no
Datashow, também foram distribuídas uma impressão tamanho A4 colorida do desenho da cidade
para cada grupo, para que pudessem analisar a cidade em diferentes escalas. O objetivo desta
etapa era que os alunos observassem os elementos que compõem a cidade em tela, em termos de
segregação, infraestrutura, serviços urbanos, vazios urbanos, área central, área rural, área urbana, a
área residencial, a área verticalizada, ocupação irregular, comércio, indústrias, escolas, terminal de
ônibus, irregularidades ambientais, situação das vias urbanas, entre outros tantos elementos que
podem estar contidos na imagem da cidade (Figura 1).
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Figura 1. Imagem do jogo direito a cidade projetada pelo Datashow
Fonte: Ambiens Sociedade Cooperativa (http://www.coopere.net/areas-de-atuacao.php?c=78). 

Após  uns  10/15  min.  de  leitura  da  cidade,  o  mediador  iniciou  a  articulação  com  os
participantes e cada grupo comentou sobre os elementos identificados na cidade. No decorrer das
falas dos estudantes, os mesmos não fizeram menção às linhas brancas pontilhadas da imagem,
ficando a cargo do mediador a provocação sobre esses elementos da imagem, levando os grupos a
discutirem sobre o significado das mesmas (que a linha mais fina separa o rural do urbano, enquanto
a linha mais grossa faz a divisão de dois municípios). A partir desse momento o jogo começou a ser
discutido  no contexto  de cidades conturbadas,  tendo como exemplo a correlação da cidade da
imagem com dinâmicas urbanas reais, no contexto da cidade de Londrina no estado do Paraná com
as cidades de Cambé e Ibiporã.

Em  seguida,  os  grupos  passaram  a  analisar  a  variável  cor  na  imagem  da  cidade.  Os
estudantes levaram em consideração os seguintes parâmetros: partindo da cor, o destaque foi dado
às manchas mais escuras no rio, o que sugere contaminação por esgoto das indústrias e da área de
ocupação. E a cor diferenciada das vias da cidade representaa pavimentação (cinza escuro), sem
pavimentação (marrom) e aquelas que se encontram degradas com muitos buracos (cinza claro). As
cores de fundo dos equipamentos urbanos trazem uma noção de zoneamento urbano, no entanto
essa variável dificilmente foi identificada pelos participantes do jogo.

 Aetapa seguinte, tendo por baseum modelo entregue pelo mediador, consistiu na realização
pelos participantes de um zoneamento urbanopara a cidade representada na imagem, no tempo de
10 minutos aproximadamente. Os grupos deveriam identificar na imagem a ZR - zona residencial;
ZC - zona comercial; ZI - zona industrial; ZM - zona mista e Zeis – Zona especial de interesse social.
Após a discussão, a partir de um estudante escolhido, cada grupo relatou para os demais os motivos
do zoneamento, buscando evidenciar a questão da localização e quais os elementos poderiam ser
associados aos zoneamentos solicitados pelo mediador. A identificação de cada zona foi traçada
com fita crepe e pintada com canetinha colorida sobre a fita, para que após a conclusão desta etapa
seja visualizado sobre a imagem projetada o respectivo zoneamento dacidade retratada na imagem,
finalizando esta etapa. 
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O  segundo módulo denominado de  sonho urbanoiniciou com o mediador destinando 10
minutos  para  que os participantes  escolhessem o lugar  na  cidade da imagem que desejassem
morar,  como  forma  de  induzi-los  a  pensar  no  sonho  de  moradia,  sem  pensar  em  valores  da
propriedade  e  condições  para  a  compra  do  imóvel.  Transcorridos  5  minutos,  cada  participante
relatou  individualmente  sobre  o  seu  sonho  urbano,  a  partir  das  seguintes  questões:Onde  quer
morar? Casa ou apartamento? Qual a motivação de sua escolha?Como o jogo foi realizado em uma
sala de aula com lousa, os aspectos positivos e negativos de moradia foram listados, para posterior
discussão. Ao final desta etapa nos grupos envolvidos, observou-se que o sonho urbano era muito
diferente entre os participantes do jogo, enquanto alguns desejavam o sossego de um condomínio
fechado ou de uma área rural, outros queriam morar na área central pelo acesso ao conjunto de
equipamentos que a mesma oferecia.

Contudo, para se realizar o sonho urbano, isto é, morar no lugar e no imóvel que deseja
segundo as preferências pessoais, é necessário ter poder de compra, tendo em vista a lógica da
cidade capitalista que através da propriedade privada torna a terra uma mercadoria, o que acaba
interferindo no direito à cidade e a função social da propriedade.Assim, para se morar onde deseja, é
necessário levar em consideração o preço do imóvel ou da terra, bem como o poder aquisitivo para
garantir não só a moradia, mas os gastos que envolvem o lar e na maioria das vezes a família, como
os serviços de água, luz, os gastos com transporte, dentre outros. Essa foi a síntese feita no final do
segundo módulo a partir das respostas e discussão no grande grupo. 

Na sequência, iniciamos o  terceiro módulo do jogo denominado de “Cidade Mercadoria”,
cujo objetivo foiestimular a reflexão sobre a contradição entre a função social  da propriedade, o
direito à cidade e a lógica da propriedade privada, a partir do conhecimento relativo aos valores dos
imóveis  e  aspectos  da  valorização  imobiliária.Nesse  sentido,  foram  destinados  aos  grupos
plaquinhas com valores hipotéticos dos imóveis (R$ 50.000,00, R$ 100.000,00, R$ 150.000,00, R$
250.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 1.000.000,00), sendo solicitado que osestudantes refletissem sobre
os valores do solo urbano das duas cidades representadas na imagem, podendo delimitar por valor
as áreas na imagem A4 que receberam no primeiro modulo, estipulando valores médios para o uso
do solo urbano.

Posteriormente,  os  grupos  colocaram  as  plaquinhas  no  tabuleiro  (imagem  projetada)
explicitando os aspectos que determinaram os respectivos valores (Figura 2). A maioria dos grupos
colocou que o condomínio fechado e a área central dos dois municípios possuíam o maior preço do
imóvel, de R$ 1.000.000,00 e R$ 500.000,00, tendo em vista a concentração dos serviços e da
infraestrutura urbana, como hospital, escola, terminal urbano, prédios comerciais, dentre outros.Os
aspectos da valorização imobiliária dos condomínios apontados pelos alunos foram referentes à
segurança, piscina, área de lazer, academia, comodidade, dentre outros. Igualmente, a maioria dos
grupos colocou que o preço da área central do município menor é mais barato que o do município
maior, tendo em vista a menor dinamicidade urbana.
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Figura 2: Etapa do jogo “cidade como mercadoria” em que os alunos estipulam o valor do solo urbano
Fonte: As autoras, 2017.

Os  estudantes  determinaram  os  menores  valores  (R$  50.000,00  e  R$100.000,00)  nas
periferias dos municípios devido à distância do centro e a precariedade dos serviços urbanos e da
infraestrutura, sendo identificadas as ruas com buracos e de terra bem como a localização dos
conjuntos habitacionais (moradias populares) como aspectos que diminuem o preço do imóvel, ou
seja, que viabilizam a desvalorização imobiliária. A área no arredor da porção central foi destinada a
valores do imóvel mais alto que a periferia e mais barato que os imóveis do centro da cidade, sendo
estipulado pela maioria dos grupos os valores entre R$150.000,00 e R$250.000,00. 

As áreas industriais receberam na maioria dos grupos o valor de R$500.000,00 por estar
perto da rodovia, facilitando o escoamento dos produtos, e por serem terrenos muito amplos. No
entanto, foi questionada a localização próxima a corpos hídricos, se estaria atendendo o limite de
distanciamento estabelecido por lei. 

O valor de R$ 250.000,00 foi determinado pelos estudantes para as áreas próximas a algum
elemento que valoriza o preço do imóvel, como parque e a rodovia, devido ao fácil deslocamento e a
proximidade com a natureza, ofertando uma área lazer de fácil acesso aos proprietários.

Vale salientar, que nem todos os valores e as áreas foram correspondentes pelos grupos,
mas a maioria estipulou os preços nas cidades mediante os aspectos da valorização imobiliária que
determina  os  maiores  e  menores  valores  dos  imóveis.  Os  pontos  mais  destacados  pelos
participantesforam:o acesso e qualidade da infraestrutura e dos serviços urbanos, a áreas verdes e
o fácil  deslocamento.  Ainda foram levantadas discussões acerca das ocupações irregulares,  se
estas poderiam ter um valor estipulado, já que são reivindicações por moradias em locais públicos
ou privados cujos ocupantes não pagam impostos sobre o solo devido a ilegalidade perante a lei.

Após a compreensão que o sonho urbano é submetido ao preço da cidade mercadoria, para o
contínuo  processo  de  capacitação  e  sensibilização,  o  jogo  passou  para  o  módulo  quarto
denominado “Agentes Sociais”. Sendo a cidade um produto social, é importante o entendimento de
quem são os agentes sociais que produzem a cidade e do lugar que estes agentes vivem, tendo em
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vista que o poder aquisitivo de cada agente determina a sua moradia e poder nas decisões sobre a
cidade. 

Desse  modo,  o  objetivo  do  módulo  quarto  foi  promover  um ambiente  no  qual  os  alunos
reconhecessem os diferentes agentes sociais e fizessem as correlações entre o poder de compra e
o direito à cidade que determinam a (re)produção e as características dos lugares da cidade, como a
segregação socioespacial, a periferia como lugar dos marginalizados e etc.

Assim,  foram  entregues  de  modo  aleatório  placas  com  vários  personagens  para  os
participantes  (prefeito,  vereador,  estudante  recém  formado  desempregado,  desempregado,
trabalhador informal,  diarista,  professor,  técnico da prefeitura, do lar,  engenheiro,  dentre outros).
Cada participante teve que complementar na placa o nome da personagem, o valor do seu salário
(rendimento  mensal)  e  se  participava  de  alguma  organização  social,  como  associação  de
trabalhadores,  moradores,  sindicatos,  partido  político  e  etc.O  número  de  personagens  variou
conforme o número de participantes. Os agentes sociais que manteve-se como obrigatórios para a
dinâmica  do  jogo  foram  os  prefeitos  dos  dois  municípios  fictícios,  dois  vereadores,  técnico  da
prefeitura e empresário, os quais representam maior poder na tomada de decisões.

Foi solicitado para cada integrante interpretar como acreditava que sua personagem pensa e
age na dinâmica da cidade.  Com o reconhecimento das personagens, cada estudante foi  até o
tabuleiro expressar quem era o seu agente social e onde ele morava de acordo com o seu poder
aquisitivo. As personagens com alto rendimento mensal e com profissões mais qualificadas e/ou de
poder político do ponto de vista do mercado, como o prefeito, o engenheiro técnico da prefeitura, os
vereadores, dentre outros, moravam no condomínio ou no centro, ou seja, nas áreas identificadas
anteriormente como mais valorizadas. Por sua vez, os demais personagens seguiram a mesma
lógica, onde desempregados e profissões com baixo salário moravam nas áreas mais periféricas.
Neste módulo foi possível representar a realidade brasileira, o ambiente desigual da cidade e as
suas contradições, finalizando esta etapa.

O  quinto  e  último  módulo denominado“Transformações  Urbanas”  teve  o  intuito  de
promover  a  conscientização  referente  às  relações  de  força  no  planejamento  das  cidades  e  a
importância da participação popular nesse processo.Assim, foi colocado um cenário em que ambos
os  prefeitos  receberam  a  proposta  de  implementar  dois  empreendimentos  nas  cidades.  Os
empreendimentos foram um shopping e um parque de área verde e lazer. É importante destacar que
nos caso desses empreendimentos, os prefeitos detinham o poder final sobre a localização dos
mesmos.

Em termos de dinâmica desse último módulo,  verificamos diferenças de desenvolvimento
entre  os  grupos  de  estudantes  envolvidos.  Naaplicação  do  jogo  no  PET  e  na  graduação  a
localização dos empreendimentos se deu conjuntamente entre todos os personagens em um debate
onde  os  estudantes  foram  apontando  os  aspectos  positivos  e  negativos  da  localização  dos
empreendimentos.  No  projeto  de  extensão,  primeiramente  os  dois  prefeitos,  os  vereadores,  os
técnicos e os empresários se reuniram para debater  sobre a localização dos empreendimentos.
Posteriormente, foi construída uma audiência pública onde todos os agentes sociais colocaram os
impactos negativos e positivos dos empreendimentos e suas implicações nas cidades. No caso do
projeto de  extensão,  o  jogo foi  adaptado para desenvolver  a  reflexão dos impactos positivos  e
negativos da construção e funcionamento dos empreendimentos na vizinhança, tendo em vista o
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) que é um dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da
Cidade. Esse instrumento é solicitado pelo poder público toda vez que um empreendimento vai se
instalar  ou  se  ampliar  numa área  da  cidade.  Assim,  o  EIV  é  um instrumento  de  ordenamento
territorial,  pois  tende  a  compatibilizar  os  empreendimentos  com a  sua  vizinhança,  assim como
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mitigar e compensar seus impactos. Igualmente, o EIV é um instrumento democrático, pois induz a
participação da vizinhança no processo de aprovação sobre o estudo. 

Nessa perspectiva,  os alunos do projeto de extensão que já  possuíam um conhecimento
prévio sobre o instrumento, o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade, na etapa da audiência pública
buscaram levantar os impactos positivos e negativos perante a localização dos empreendimentos
definida pelo poder público e os empresários. No PET e na graduação, apesar do debate conjunto
sobre a localização dos empreendimentos, os alunos envolvidos em suas personagens, também se
basearem nos impactos positivos e negativos dos empreendimentos, no entanto, por terem menor
domínio do tema a discussão não foi mais aprofundada. 

Vários  impactos  foram  colocados  no  debate,  como  a  questão  da  desapropriação  e  a
necessidade de se definir previamente a localização das novas moradias, o processo de valorização
imobiliária  gerada  pela  implementação  dos  empreendimentos,  o  processo  de  marginalização  e
gentrificação com o aumento do preço dos imóveis devido a valorização imobiliária, a necessidade
de planejar o sistema viário devido a dinâmica dos empreendimentos, a geração de emprego, dentre
outros impactos. 

Em ambos  os  casos  os  debates  não  possuíam  o  intuito  de  modificar  a  localização  dos
empreendimentos  ou  outro  fim,  mas  de  promover  o  entendimento  das  disputas  em  torno  das
transformações urbanas e seus impactos,  bem como a importância da participação popular  nas
decisões e no planejamento das cidades. 

Igualmente, o objetivo foi reconhecer a necessidade de acesso a informação sobre os canais
de participação popular e os espaços de debate sobre a cidade, como as audiências públicas, assim
como a importância da capacitação sobre os instrumentos e as leis que embasam o planejamento
das cidades, como o Plano Diretor e os instrumentos do Estatuto da Cidade.Deste modo, o jogo foi
finalizado com um diálogo sobre o processo e a importância da participação popular, os problemas
para  se  efetivar  a  plena  gestão  democrática,  a  necessidade  do  acesso  a  informação  para  a
participação efetiva e a necessidade de ações concretas para o desenvolvimento da cidadania.

O desenvolvimento do jogo a partir de diferentes etapas, em termos de metodologia, a nosso
ver aproximou da aprendizagem baseada em problemas (RIBEIRO, 2010), tendo o aluno num papel
ativo e como sujeito de sua aprendizagem (FREIRE, 1996).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do jogo, no diálogo com os participantes, foram apontados alguns problemas para um
planejamento participativo orientado ao direito à cidade e a função social da propriedade, como a
falta de informação sobre o planejamento, seus instrumentos e as suas leis, a falta de divulgação e
informação  sobre  o  que  são  e  qual  o  objetivo  das  audiências  públicas  e  outros  canais  de
participação, bem como ações que desenvolvam o exercício da cidadania e da participação popular
nos vários âmbitos sociais, como na escola, na universidade, no bairro e no próprio lar. 

Tais apontamentos permeiam a realidade brasileira, o que justifica a relevância do jogo Direito
à Cidade como forma de iniciar  e  promover a capacitação bem como a sensibilização sobre a
necessidade da participação social na construção da cidade que queremos e dos instrumentos que
embasam o planejamento do presente e futuro das cidades, sendo determinados pelo Estatuto da
Cidade, que coloca à tona a necessidade da gestão democrática para a construção do direito à
cidade e a função social da propriedade.

O jogo direito a cidade é um jogo dinâmico, o qual pode ser adaptado de acordo com o
interesse do mediador, podendo introduzir temáticas urbanas e gerar situações de conflitos para os
participantes administrarem, os quais tomaram posição frente os fatos ocorridos. A aplicação do jogo
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foi muito similar nos três grupos trabalhados na Universidade Estadual de Londrina, aprofundando a
discussão do EIV em apenas em um dos grupos.  No entanto,  foi  possível  observar  que novas
discussões e leituras sobre a cidade surgem a cada jogo aplicado,  e  que a interação entre os
participantes é muita efetiva, sendo uma excelente ferramenta didática para se discutir o direito a
cidade/planejamento urbano de uma maneira lúdica e divertida.
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