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Brincadeira de Criança

Roda o pião
Acerta o cocão

Vamos jogar bola
Com o pé ou com a mão

Bola de encher
Bola de papelão

Com bola de meia
Ou bola de sabão

Carinho de lata
Cavalo de Pau

Esconde-esconde pega
não tem nada igual

Não tenho dinheiro
Nem computação

Mas não fico triste
Uso a imaginação

Kacal Gomes
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QUEM SOMOS?

O Massapê é uma organização social que tem como missão 
contribuir para a justiça socioespacial nas cidades, através 
de processos colaborativos que  fortaleçam o caráter coletivo 
dos espaços públicos. Acreditamos que as nossas cidades 
podem ser mais justas, democráticas, saudáveis e vivas 
e, para isso, usamos o espaço público como ferramenta 
de integração, de educação e de fortalecimento da cultura 
coletiva. Entendendo as cidades como bem comum, 
procuramos impulsionar o diálogo entre os diferentes 
atores urbanos, a partir da conexão entre pessoas, sonhos 
e cidade, desenvolvendo projetos de inovação social 
por meio de metodologias de experimentação e prática.  
 
 
Desde 2016, atuamos a partir de três eixos: pedagogia 
urbana, ativação urbana e fazendo lugares juntos. Na frente 
de pedagogia urbana buscamos democratizar o acesso 
sobre os processos da cidade, empoderando a sociedade 
sobre temas urbanos, a partir de debates, workshops e 
vivências nos espaços públicos; as ativações urbanas 
partem de ações de ocupação efêmera dos espaços públicos 
das cidades, tais como cinemas de rua, intervenções em 

caráter de urbanismo tático e eventos culturais e, por fim, 
fazendo lugares juntos são processos colaborativos de 
intervenções urbanas, incluindo os diversos atores urbanos 
em todas as fases de apreensão, mobilização, tomada de 
decisão, execução e gestão dos espaços públicos urbanos.

O projeto do Parque Caranguejo na comunidade do Bode, 
no município do Recife, foi financiado pelo edital do Fundo 
Socioambiental Casa a partir de um projeto aprovado 
pela Livroteca Brincante do Pina e pelos participantes 
da oficina de intervenção participativa na comunidade. 
O projeto aconteceu em Julho de 2019, e teve duração de 
aproximadamente 5 dias.



Sítio antes da intervenção
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Materiais e cores que dialogam com o lugar
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Localizada à margem do Rio Capibaribe, no bairro do Pina, 
a Comunidade do Bode é predominantemente composta 
por habitantes de baixa renda, ocupando uma área 
extremamente visada por investidores imobiliários, sendo, 
a comunidade, um símbolo de resistência ao avanço da 
urbanização desigual. Carente de infraestrutura básica, 
serviços públicos e de espaços públicos de qualidade para 
a celebração da vida em coletividade, surgem iniciativas 
espontâneas dos próprios moradores com intuito de mudar 
essa realidade, como é o caso da Livroteca Brincante 
do Pina, com projetos de incentivo à leitura, integração 
artística, cultural e ambiental. Assim, reconhecendo o 
morador como principal personagem modelador do espaço 
e a cidade como laboratório, a construção do Parque 
Caranguejo, em frente a Livroteca, desenvolveu-se a partir 
do trabalho conjunto, com os moradores e voluntários, de 
resgate e de ativação do espaço público, entendendo esse 
como palco de encontros e de interações sociais.

Acreditando que processos colaborativos podem transformar 
lugares e pessoas, nosso papel foi descentralizar o poder de 
decisão do planejamento urbano, levando em consideração 

as particularidades da população, abraçando e fortalecendo 
iniciativas já existentes e incentivando a interação dos 
moradores com os espaços públicos.

Ao inserir o morador no processo de “fazer cidade”, 
estamos pensando a intervenção a partir do olhar de quem 
mais conhece o lugar: aquele que o ocupa. Os processos 
colaborativos são uma oportunidade de criar um outro tipo 
de relação e interação com o espaço público, despertando 
o sentimento de identidade, pertencimento e apropriação. 
Nesse sentido, a chance de sucesso da demanda solicitada 
é ampliada, assim como o cuidado e a gestão dos usuários 
com o espaço, podendo influenciar e melhorar políticas 
públicas de incentivo a espaços de lazer que condizem com 
a realidade local. 

CONTEXTO

O papel dos espaço públicos na vida urbana é de extrema 
importância na construção de nossas relações sociais, 
sendo a forma mais democrática de facilitar encontros 
e trocas entre as pessoas e suas diversidades. Partindo 
disso, a rua assume papel fundamental como meio de 
participação social da vida em coletividade. Todavia, 
em discordância com sua essência, nossas ruas estão 
assumindo um viés cada vez mais privativo, sendo essas 
ocupadas por automóveis particulares, deslocando o 
pedestre de forma quase absoluta para a margem das 
ruas e tornando o ambiente hostil. Buscando recuperar a 
função social dos espaços de convivência e a vitalidade 
dos lugares, os Parklets surgem como alternativa para o 
resgate da vida e da humanização da paisagem urbana. 
Ao devolver a função social do espaço público, cuja 
finalidade era uma vaga de carro, fomentamos sua 
apropriação, contribuímos para a vigilância social e 
renovamos a vida urbana contemporânea. 
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Painel interativo 

OBJETIVO
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A partir de métodos de cocriação e gestão compartilhada 
dos espaço públicos, visamos construir cidades levando 
em consideração as peculiaridades e visão da população,  
despertando o empoderamento social, cuidado e o uso dos 
espaços públicos.

Como objetivo específico, propusemos reverter a lógica 
de prioridade dos automóveis em relação às pessoas, 
desenvolvendo um mobiliário urbano que exerce uma função 
social, onde antes era vaga de carro. Nessa perspectiva, o 
espaço é ressignificado e pensado para as pessoas. 

Oficina de cocriação com os moradores da comunidade
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Oficina de cocriação com os moradores da comunidade
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Oficina de Cocriação: Análise do movimento do sol e do tamanho do parklet
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CONHECENDO A ÁREA

compreensão do contexto local

ENGAJANDO AS PESSOAS

rodas de conversas, consulta de 
interesses e introdução do 

pensamento urbano

DESENHENDO LUGARES

fase elaboração coletiva do projeto 
de intervenção

CUIDANDO JUNTOS

processo de pós-ocupação e de 
gestão compartilhada 

CELEBRANDO

comemoração, divulgação e 
reconhecimento coletivo do 

processo de intervenção
 urbana

CONSTRUINDO JUNTOS

mutirões com moradores e 
visitantes para a construção da 

intervenção 

Momento de preparação para o mutirão
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Buscando um modelo de “fazer cidades” com a participação 
e colaboração de diversos atores, o processo realizado no 
Parque Caranguejo Brincante ocorreu de forma colaborativa 
em todas as suas etapas. Conhecer a área de intervenção, 
se aproximar e se comunicar com o espaço e com as 
pessoas que o vivenciam é o primeiro passo do processo. 
Como ferramenta de observação, foram realizados painéis 
de desejos, rodas de conversas e uma caminhada sensitiva 
pela comunidade, guiada pelos moradores do local. A partir 
dessas atividades, ficou claro o anseio dos moradores por 
um espaço de lazer e permanência, onde antes era depósito 
de lixo e vaga de carro.  

Na segunda fase, de mobilização dos moradores do 
bairro, realizamos uma oficina de cocriação na Livroteca 
Brincante. Nessa atividade, os moradores e voluntários, 
através da construção de maquetes conjuntas, foram 
incentivados a esboçar ideias para o Parklet. Sendo assim, 
o projeto é pensando de forma aberta e participativa, no 
qual as pessoas que utilizam o espaço se enxergam como 
participantes e atores no processo de decisão e produção 
da cidade, reafirmando assim o sentimento de coletividade 

e apropriação do espaço. 

Atendendo as demandas e os desejos solicitados pela 
comunidade, foi realizada a proposta de intervenção 
participativa para a área baseada nos resultados e 
consensos combinados na Oficina de Cocriação. O projeto 
do Parklet Caranguejo adotou como ponto de partida o 
reconhecimento do morador como modelador do espaço, 
conferindo lugares que o alicerçam e o fazem perceber-se 
nele. Considerando isso, os materiais utilizados exploraram 
as referências simbólicas da comunidade e a intervenção 
aconteceu em um modelo de mutirão e oficina durante três 
dias, com soluções de baixo custo e participação conjunta, 
nas seguintes etapas:

01. Corte das Madeiras + Escavação para fixação do 
Mobiliário Urbano;

02. Construção do Mobiliário urbano + Pintura;

03. Fixação do piso intertravado e das conchas + elaboração 
dos acabamentos.

Com a intervenção construída, a celebração de inauguração 
aconteceu em um evento festivo na Livroteca Brincante do 
Pina, com cortejos literários pela comunidade, feira de troca 
de mudas, cinema aberto, muita música e poesia! 

PROCESSO
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Dia de mutirão : pintura do piso e aplicação de estêncil 
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Dia de mutirão : Escavação para fixação da estrutura de madeira
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Dia de mutirão: Corte das madeiras
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Dia de Mutião: Contrução do mobiliário e pintura
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Evento de inauguração da praça : pessoas jogando xadez



Evento de inauguração da praça : Painel informativo
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Evento de inauguração do Parque Caranguejo: Cortejo literário 
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Evento de inauguração do Parque Caranguejo: Cortejo literário 
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ESTRUTURA         
Reconhecendo a proximidade da utilização da rua como 
calçada pelos pedestres da comunidade do Bode e buscando 
construir um espaço integrado com a região, o Parklet foi 
desenvolvido totalmente aberto para a rua, adaptando a 
ideia ao contexto local e fomentando a permeabilidade 
visual.

MATERIAIS  
Considerando a importância dos atributos simbólicos para 
a apropriação do espaço, optamos por uma linguagem 
inspirada no contexto local da Comunidade do Bode. 
Nesse sentido, os materiais utilizados dialogam com as 
referências do lugar, interagindo com o dia-a-dia dos 
moradores. Através do uso da madeira de manguezal na 
estrutura de madeira, das conchas de marisco no piso, das 
ondas nos tampos de mesas e bancos e do azul, resgatamos 
a imagem do Rio Capibaribe, fazendo juz a origem ribeirinha 
da comunidade e ao nome do espaço dado pelos moradores: 
Parque Caranguejo Brincante.

POSSIBILIDADES 
A partir da perspectiva multifuncional, o mobiliário urbano 
foi desenvolvido com o intuito de abrigar as mais diversas 
atividades, adquirindo uma concepção lúdica. Nesse 
sentido, o parklet comporta diversas possibilidades como: 
local de encontros, conversas, leituras, jogos, opções de 
lazer e manifestações culturais. Assim, o mobiliário surge 
como dinamizador do espaço, proporcionando novas redes 
sociais e impulsionando a apropriação do espaço.
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AA

B

PROJETO

Planta de Coberta
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Planta Baixa
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Fachada
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Corte BB
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Fachada

Corte AA
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RESULTADOS

Inserido em uma iniciativa de inclusão dos moradores 
no planejamento e uso dos espaços públicos da nossa 
cidade, a intervenção ressignificou o espaço, aumentando 
consideravelmente o número de atividades possíveis em 
um mesmo local. Os moradores da comunidade foram 
motor do processo, nas etapas de idealização e execução, 
o que refletiu diretamente no uso e cuidado com o espaço. 
Nesse sentido, o envolvimento dos moradores em todo o 
processo, culminou em um sentimento de apropriação e 
pertencimento.

O parque, que antes era utilizada predominantemente para 
estacionamento, após a intervenção teve um aumento 
significativo na quantidade de pessoas permanecendo, ao 
passo que deu maior visibilidade a livroteca, ativando assim 
um espaço plural, vivo e mais seguro para a comunidade.

Brincar10%

20%

20%

Reunião

Cuidar das plantas

40% Conversar

Como você gosta de 
usar o parklet?

O projeto era uma 
necessidade do local? 

100%

Marque características 
do espaço construído.

SIM

SIM
100%

Você reforçou/construiu 
relações interpessoais?

Confortável10%

20%

20%

Democrático

Multifucional

25% Público

25% Combina com o bairro

NÃO
0%

0%
NÃO



29

Crianças da Comunidade do Bode
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Moradores ocupando o Parklet  
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Moradores ocupando o Parklet  
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Antes da intervenção
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Depois da intervenção
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RESULTADOS
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CONCLUSÃO
Após todo o processo, podemos destacar uma série de observações que tiveram grande impacto durante e depois da intervenção.

MOBILIZAÇÃO E GESTÃO:

O parque Caranguejo, anteriormente ocupada por veículos estacionados, não teria se 
transformado de tal maneira se não fosse pela participação direta dos moradores do 
bairro. Nosso papel enquanto Coletivo foi estimular os cidadãos a serem agentes de 
transformação dos seus bairros, acreditando que, ao se engajarem na construção de 
um ambiente coletivo, estamos transformando a realidade. Os próprios moradores 
cuidam das plantas e do mobiliário, além de realizar uma vigilância urbana no local.

MAIS VIDA NA PRAÇA:

Atuando como um mobiliário lúdico e multifuncional, o Parque Caranguejo devolve a 
cidade às pessoas, oferecendo uma área de convívio acolhedora para os moradores do 
entorno, ao mesmo tempo que estimula a população a acompanhar e participar dos 
acontecimentos urbanos. Nesse sentido, o parklet incentiva o uso do espaço público 
e fortalece as relações interpessoais, de forma democrática. Além disso, com a 
produção a partir de um processo colaborativo, o sentimento de apropriação, cuidado 
e uso do espaço é constantemente reforçado, criando lugares mais vivos, seguros e 
felizes. Os resultados positivos da implementação do Parque Caranguejo vão além dos 
aspectos da intervenção física, repercutindo na maior segurança nos arredores, na 
melhora da relação entre os vizinhos e no maior compartilhamento do espaço. 
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INCENTIVO PARA OUTROS ESPAÇOS:

Com seu baixo custo e facilidade de implementação, o Parque Caranguejo funciona 
como espaço-modelo na democratização do uso da rua, sendo uma estratégia 
efetiva para qualificar os espaços livres. Ao incentivar espaços com a mesma 
demanda, estamos fortalecendo o compartilhamento do espaço público e ampliando 
a qualidade de vida da população. Ações como estas podem ser replicadas para 
que tenhamos cidades mais inclusivas, participativas e construídas pelos próprios 
moradores!

    

‘‘Mudou muita coisa com o Parque Caranguejo. 
Deu mais vida a área, mais visibilidade e alcance 
a biblioteca do pina. Agora, sempre tem gente de 
todas as idades trocando ideia na frente da sede’   
(Duda, 13 anos).

“Não tem mais lixo! Com o Parklet a rua ficou mais 
valorizada e agora temos um espaço de lazer, 
para conversar. ” (Miguel, 9 anos).
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CONTATOS

massapecoletivo.org

coletivomassape@gmail.com

coletivo massape

coletivomassape


