
Em Agosto/2011, a urbanização do Jardim Guarani/Boa 
Esperança, área localizada na Brasilândia - zona norte de 
São Paulo, contou com um projeto de participação 
comunitária para a revitalização de espaços públicos e das 
fachadas dos imóveis; este projeto foi intitulado Paisagem 
e Cidadania, que objetivou não somente a mudança 
estética das casas, ruas, praças e bairro, mas fomentou uma 
transformação do indivíduo, como humano e cidadão, para 
a reconstrução de si mesmo e seu coletivo, compartilhando 
sua nova realidade e seu mundo.

Entre os objetivos do trabalho, destaca-se: Continuidade de 
ações de sensibilização sobre a qualidade do espaço 
implantado e melhora urbanística que a comunidade 
estará recebendo até o final das obras; Estímulo ao 
desenvolvimento local, sustentabilidade e inclusão social; e 
o respeito aos eixos de trabalho definidos pelo Ministério 
das Cidades sendo: ESA (Educação Sanitária e 
Ambiental), GER (Geração de Emprego e Renda) e 
MOC (Mobilização e Organização Comunitária); e 
trabalhar questões como afirmação de identidade cultural, 
memória coletiva, reconstrução da cidadania e 
principalmente a inserção do sujeito no seu novo espaço do 
cotidiano. Foi realizado um diagnóstico abordando o grau 
de interesse dos moradores, faixa etária e situação 
financeira. Foi positivo o retorno quanto a participação 
efetiva da população nas atividades propostas e 
construídas.

Foram executadas oficinas de resgate de memória com a 
população adulta e infantil, oficinas de aprendizado de 
técnicas de Chapisco Colorido e Pintura Caiada, como 
alternativa econômica e de fácil execução para colorir as 
fachadas/paisagem local, bem como oficinas com o 
PROJETOAZU (pintura de azulejos para instalação em 
locais de interesse e fachadas), plantio de árvores 
frutíferas, jardineiras, hortas comunitárias, paisagismo, 
pintura e grafite em paredes cegas do parque/praças. 
Foram efetuadas também contatos com lideranças locais, 
articuladores da área do entorno e visitas institucionais 
para parcerias nas atividades.  

Estas oficinas foram realizadas em conjunto entre SEHAB, 
COBRAPE e parceiros.        
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