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RESUMO 

 

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais da Prefeitura de São Luís (SEMPE) acaba de 

firmar acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiamento 

do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, que compreende a 

requalificação do Complexo Santo Ângelo, um antigo complexo industrial localizado no 

coração da cidade. Para dar início à contratação das obras, João Paulo, secretário da pasta, 

precisa decidir quais destinações e usos serão dados às edificações requalificadas, de forma a 

promover o seu uso efetivo e qualificado pela população local, a valorização do patrimônio e 

da identidade da cidade, e o fortalecimento do sentimento de pertencimento local.No entanto, 

dadas as complexidades do território e da relação dos diferentes atores locaiscom a região 

central, o Secretário deseja viabilizar a participação da população ludovicense na definição 

dos novos usos que serão atribuídos aos espaços públicos requalificados, de forma a 

ressignificar a relação de parte da população com o território, bem como mitigar eventuais 

conflitos e resistências.Na Parte A, o caso trata da escolha do instrumento de governança apto 

a viabilizar a participação cidadã efetiva no levantamento de alternativas para definição das 

diretrizes de requalificação do Complexo Santo Ângelo. Na Parte B, o caso versa sobre a 

incorporação das sugestões populares em diretrizes concretas da futura política pública. 

Palavras-chave: revitalização urbana, centros históricos, governança pública, inovação 

urbana, participação popular, formulação de políticas públicas, co-produção de políticas 

públicas. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

São Luís’ Municipal Secretariat for Especial Projects (SEMPE) has just entered into an 

agreement with Inter-American Development Bank (IDB) to finance the Revitalization 

Program of São Luis’ historical center, a program that encompasses the requalification of 

Complexo Santo Ângelo, an old industrial complex localized at the city’s heart. To start the 

project, João Paulo, the responsible Secretary, must decide which will be the destination of 

the requalified edifications in order to promote their effective and qualified use by the local 

population, the valorization of the city’s identity and heritage, and the strengthening of the 

local feeling of belonging. Nevertheless, given the complexities of the territory and the 

relationship of the different local actors with the central region, the Secretary wishes to 

promote the participation of the local population on the definition of the new uses that will be 

attributed to the requalified public spaces, in order to resignifiy the relationship of part of the 

population with the central territory, as well as to mitigate potential conflicts and resistance. 

In Part A, the case discusses the governance instrumentthat should be used to promote the 

participation of local citizens in the definition of alternatives for the guidelines for the 

requalification of the Complexo Santo Ângelo. In Part B, it discusses the incorporation of 

such contributions into concrete guidelines for the future policy. 

Key-words: historic urban centers, urban revitalization, public governance, urban innovation, 

public participation, formulation of public policies, co-production of public policies. 
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ESTUDO DE CASO 

PARTE A 

Introdução 

Desde meados de 2012, quando assumiu a Secretaria Municipal de Projetos Especiais de São 

Luís do Maranhão (SEMPE) a convite do Prefeito Osvaldo Sampaio, João Paulo Cunha 

empenhou-se em buscar recursos para viabilizar a implementação de projetos relevantes para 

a cidade, que possam trazer impactos positivos na qualidade de vida da população e 

promover o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que valorizem o patrimônio 

histórico e cultural de São Luís. 

Uma das principais pautas de sua agenda governamental é o compromisso com o resgate e 

desenvolvimento urbano da região central da cidade, por meio da realização de um conjunto 

de intervenções públicas voltadas à requalificação e à reocupação de espaços públicos 

urbanos localizados no Centro Histórico de São Luís, de forma a promover a reaproximação 

da população local com o território e a retomada da valorizaçãodos espaços públicos pelo 

povo maranhense. 

João Paulo acredita que estas intervenções, em conjunto com outras iniciativas promovidas 

pela pasta do turismo e da cultura, poderão promover o resgate do vínculo e da sensação de 

pertencimento da população com a região do Centro Histórico, que é uma áreade grande 

relevância e significado para a memória e identidade da cidade. 

  

O Centro Histórico de São Luís e seus desafios 

Fundada durante a ocupação francesa, posteriormente tomada pelos holandeses, e 

administrada pelos portugueses, a cidade de São Luís é uma herança única do período 

colonial no Brasil, com mais de 400 anos desde a sua fundação.  

A região do Centro Histórico da cidade, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 

1997, compreende um acervo excepcional composto por importantes monumentos históricos, 

praças seculares e um conjunto de mais de 3 mil edifícios remanescentes dos séculos XVIII e 

XIX, os quais foram tombados e permanecem conservados até hoje.Dentre todas as cidades 
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da América Latina, São Luís é a que concentra omaior número de construções históricas em 

seu centro urbano. 

Trata-se, pois, de uma área de excepcional tradição cultural e importância histórica para a 

cidade e para a populaçãoludovicense, que resguarda uma parte valiosa das singularidades 

históricas locais e representa, até hoje, uma das identidades mais expressivas da região. 

Além disso, até meados da metade do século XX, o Centro Histórico foi o motor de São Luís, 

ou seja, o centro econômico, social e cultural da cidade. Por conta disso, a região central 

guarda significado relevante na memória de boa parte da população de São Luís, que, em 

décadas passadas, concentrou sua vida urbana naquela região da cidade. 

Em que pese a relevância do território central e de seu acervo histórico para o contexto social 

e cultural ludovicense, aatual relação de grande parte da população de São Luís com o Centro 

Histórico é bastante diferente e apresenta alguns desafios para os gestores municipais. Isso 

porque, ao longo das últimas décadas,o Centro de São Luíspassou porum acentuado processo 

de transformaçãofísica, social e econômica, sobretudo em razãodo deslocamento de 

importantes elementos da vida urbana para outras áreas mais novas da cidade.  

Somado a estas transformações locais, o tombamento dos imóveis localizados na região 

central impôs rígidas regras de conservação, manutenção e alteração das edificações 

históricas que compõem o acervo declarado Patrimônio da Humanidade. Diante de tais 

restrições, tornou-se comum que os proprietários locais optem por não realizar (caras e 

burocráticas) intervenções em seus imóveis, deixando que se acentuem os processos de 

degradação física de tais edificações, para posterior venda do terreno em que se encontram. 

Ambos estes fenômenos resultaramtanto na degradação de imóveis e espaços públicos 

localizados na região central, quanto na transformação dos seus usos e ocupações, 

contribuindo, ainda, para o surgimento de consequentesproblemas relacionados à ocupação 

do Centro Histórico, à conservação do patrimônio público, à manutenção e modernização da 

infraestrutura existente (sobretudo diante dos dilemas impostos pela necessária conservação 

das edificações tombadas) e à oferta de serviços na região.  

Como consequência das transformações físicas e sociais,a relação da população ludovicense 

com o território central sofreu impactos. O deslocamento da vida urbana e o 

consequentemente “esvaziamento” do Centro Histórico, somados ainda à intensificação de 

uma cultura do medo e de uma sensação de insegurança, afastaramdeterminada parcela da 
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população local da região central. Hoje, a região, é pouco frequentadae muito pouco 

valorizada por grande parte dos moradores de São Luís. 

O afastamento de parcela da população local não implica, contudo, no esvaziamento 

completo do Centro Histórico, queembora tenha permanecido à margem do desenvolvimento 

urbano, ainda é ocupado por grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Todas estas transformações, frutos do processo de crescimento urbano moderno, não são 

particulares de São Luís. Ao contrário, processos muito semelhantes também ocorreram em 

centros urbanos históricos de várias outras cidades espalhadas pelo mundo. Há décadas, 

governos locais têm buscado soluções para a reativação destes territórios urbanos ditos 

“abandonados” e “degradados”, com vistas a promover a sua reintegração à vida urbana e o 

resgate do vínculo entre a população local o centro histórico. 

No caso dos governos ludovicense e maranhense, muitas medidas foram implementadas, 

sobretudo a partir do final da década de 1990, a fim de promover a preservação, restauração e 

manutenção do patrimônio histórico do Centro da cidade, tanto pela criação de órgãos e 

instituições locais (como a Coordenação de Patrimônio Cultural, o Núcleo Gestor do Centro 

Histórico e a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico), quanto pela implementação de 

ações e projetos voltados ao resgate do conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São 

Luís (a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas – PAC 

Cidades Históricas, do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo e do Projeto 

Reviver).  

No entanto, a mera conservação das edificações e espaços públicos não se mostrou suficiente. 

A Prefeitura deseja promover a efetiva reativação deste território e de todo o conjunto de 

bens tangíveis e intangíveis (ou seja, a história, a identidade e a cultura locais) nele presentes, 

de forma a reinserir o Centro Histórico nas atuais dinâmicas e fluxos urbanos. A ideia é que a 

região central volte a fazer parte da cena urbana de São Luís e encabece o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da cidade. Com isso, espera-se também que o Centro Histórico 

retome o seu significado afetivo para a população local. 
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O Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís e a parceria com o BID 

Diante dos desafios existentes, o Prefeito Osvaldo encarregou João Paulo e sua equipe de 

elaborar um projeto para a revitalização do Centro Histórico de São Luís. Incumbido de tal 

tarefa, o secretário montou uma equipe da SEMPE especialmente designada para encabeçar o 

projeto, a começarpor uma pesquisar sobre políticas públicas de revitalização implementadas 

em centros urbanos históricos de outras cidades no Brasil e no mundo.  

Com base nos resultados do benchmarking, a equipe da SEMPE elaborou o Programa de 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís – uma política pública voltada para a 

requalificação desta área urbana por meio de um conjunto de melhorias físicas e 

socioambientais, a serem implementadas por meio de ações estratégicas em quatro frentes: 

revitalização urbana, cultural, socioeconômica e de habitação, de forma a promover a 

melhoria completa e integrada das dinâmicas sociais, econômicas e culturais da região. 

De forma geral, pretende-se reativar o Centro Histórico sobretudo pela recuperação de 

monumentos históricos e pela sua readequação a novos usos, condizentes com a atual 

realidade econômica, social e cultural da cidade.  

João Paulo ficou extremamente satisfeito com o projeto elaborado por sua equipe. No 

entanto, o secretário sabe que a pasta da SEMPE não tem recursos orçamentários suficientes 

para executá-lo e que será muito difícil obter junto ao Executivo e ao Legislativo municipal 

os recursos necessários para a realização dos investimentos do Programa de Revitalização.  

Discutindo com a equipe sobre as alternativas de financiamento do projeto, uma das 

servidoras da SEMPEmencionou que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

possui uma linha de crédito chamada Programa Procidades, destinada a financiar iniciativas 

de infraestrutura urbana em pequenos e médios municípios. Ao saber disso, João Paulo 

entrou em contato com Cristiane, uma antiga colega de turma que hoje trabalha no BID. 

A conversa inicial se desenrolou e, após meses de negociações, a Prefeitura, representada 

pela SEMPE, conseguiu firmar acordo com o BID, por meio do qual a instituição 

comprometeu-se a financiar parte das intervenções previstas no Programa de Revitalização 

do Centro Histórico de São Luís, com custo total estimado em US$ 13.590.000,00 (treze 

milhões quinhentos e noventa mil dólares). 
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Primeiro passo: a revitalização do Complexo Santo Ângelo 

Após a obtenção do financiamento junto ao BID, João Paulo e sua equipe escolheram dar 

início à execução das ações do Programa de Revitalização por meio da requalificação do 

ComplexoTrapiche Santo Ângelo e de seu entorno.Trata-se de um antigo complexo 

industrialsituado na região central da cidade,com mais de 4.800 metros quadrados, que 

compreende cinco edificações pertencentes à Prefeitura de São Luís (Figura 1). 

Figura 1 – Foto do Complexo Santo Ângelo 

 

 

O que antes foi um imponente e importante elemento urbano possui, hoje, papel totalmente 

diferente na vida urbana de São Luís. A começar pelas condições físicas do Complexo Santo 

Ângelo: as fachadas das edificações estão rachadas, as estruturas metálicas estão oxidadas e 

todo o terreno está coberto por ervas daninhas. Além de ser um cenário inóspito para 

qualquer um que transita pelos entornos dos galpões, o abandono e a degradação das 

edificações tornaram o Complexo invisível aos olhos de grande parte dos moradores, mesmo 

daqueles que transitam diariamente pelo local 

Também se tornaram invisíveis os grupos que ali habitam. Trata-se de artesãos e artistas que 

ocupam áreas do Complexo de Santo Ângelo e que desenvolvem atividades relacionadas às 

suas produções artísticas, de grande relevância para a cena artística e cultural local. Apesar da 

Fonte: Consórcio STCP 
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presença destes atores no território, a impressão coletiva que se tem a respeito do Complexo é 

de que os galpões estão abandonados. 

A desconexão entre a população local e o Complexo Santo Ângelo também se estende aos 

frequentadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do 

Maranhão (FAU/UEMA), localizada ao lado do Complexo. Apesar da universidade estar 

fisicamente conectada com o território dos galpões, não há qualquer conexão institucional 

entre estes dois componentes do Centro Histórico. 

Em que pese seu estado atual de degradação e subutilização, João Paulo e sua equipe 

consideram que o Complexo é um elemento central do projeto de revitalização do Centro 

Histórico da cidade, sobretudo pelo enorme potencial de utilização deste espaço para 

promoção do desenvolvimento da região urbana central e dos setores econômicos, culturais, 

turísticos e artísticos de São Luís. 

Com isso em vista, a SEMPE pretende promover a requalificação das edificações existentes 

no Complexo, por meio de restauração arquitetônica, paisagismo, iluminação pública, 

requalificação das vias de acesso, melhoria do acesso por transporte público, instalação de 

sinalização, promoção de acessibilidade universal, dentre outros.De forma mais ampla, 

pretende-se reinserir a área do Complexo de Santo Ângelo na vida urbana da região central, 

tornando-o um articular das dinâmicas sociais, econômicas e culturais locais. 

 

Novos rumos para o Complexo Santo Ângelo 

Percorrido este caminho, João Paulo e sua equipe precisam dar início ao processo de 

contratação dos projetos e obras de revitalização do Complexo Santo Ângelo. Para tanto, será 

necessário decidir qual será a destinação e os novos usos do espaço público requalificado.  

A principal preocupação de João Paulo é que a revitalização dos galpões do Complexo acabe 

produzindo resultados indesejados e, ao invés de promover a reaproximaçãoda população 

local com o território e a consequente valorização do patrimônio social local, os espaços 

requalificados permaneçam sem uso, como comumente ocorrido em projetos de revitalização 

de centros urbanos históricos em outras cidades brasileiras. 

Por outro lado, João Paulo preocupa-se com os potenciais conflitos que podem surgir em 

torno do projeto de requalificação do Complexo Santo Ângelo, sobretudo se considerando as 
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disputas entre os diferentes atores locais sobre o território requalificado, especialmente tendo 

em vista as possíveis resistências que podem ser oferecidas pela população presente no 

território a um projeto de requalificação urbana. 

Diante de tais complexidades e desafios,João Paulo acredita que um ponto essencial do 

Programa de Revitalização do Centro Histórico é o fortalecimento do vínculo de 

pertencimento da população local com o território urbano central, que levará à ocupação, 

aproveitamento, valorização e cuidado dos espaços públicos pela sociedade. O secretário 

acredita que o fortalecimento deste vínculo somente será alcançado se a revitalização atender 

aos interesses, desejos e vocações presentes no imaginário da população local em relação aos 

possíveis usos e destinações do Complexo Santo Ângelo.  

Para tanto, será necessário identificar e incorporar, de maneira democrática, os desejos da 

população local, heterogênea e plural, nas diretrizes do projeto, de forma a incorporar, em 

última instância, as identidades que formam a cultura maranhense e ludovicense na 

arquitetura, no patrimônio, nos espaços públicos e nas dinâmicas urbanas. 

Diante disso, João Paulo precisa decidir qual instrumento de governança deverá ser adotado 

para a formulação das diretrizes do projeto de revitalização do Complexo Santo Ângelo. O 

secretário deseja implementar uma estrutura decisória inovadora e criativa, que seja aberta à 

população interessada (seja dos moradores já presentes no território central, seja da 

população que atualmente não ocupa esta região da cidade), que viabilize a participação 

democrática, inclusiva e colaborativa, bem como a efetiva incorporação das contribuições 

apresentadas nas diretrizes do projeto.  

Tomada essa decisão, o secretário também deverá definir, num segundo momento, quais 

estratégias poderão ser utilizadas para engajar os atores locais nos processos decisórios,e 

quais ferramentas poderão ser utilizadas para identificar e incorporar os interesses e vontades 

dos atores em relação ao projeto.  
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PARTE B 

 

O Laboratório Urbano Efêmero de São Luís 

Durante as reuniões de acompanhamento do projeto, João Paulo compartilhou com a equipe 

doBID os desafios de governança na etapa de formulação das diretrizes para a intervenção no 

Complexo Santo Ângelo. A partir do relato do secretário, as equipes do BID e da Prefeitura 

debruçaram-se sobre o estudo de experiências realizadas em outras cidades, à procura de 

ideias para a concepção do instrumento de governança a serutilizado. 

Uma das experiências estudadas despertou especial interesse nas equipes envolvidas. Trata-

sedos trabalhos realizados pelo coletivo autônomo Lab.Urbanoem Porto Alegre, em que 

foram desenvolvidos projetos de experimentação e prática de inovação social urbana voltados 

para a melhoria dos territórios urbanos, com foco no ativismo cidadão e na noção de cidade 

como um bem comum.  

João Paulo interessou-se pela abordagem utilizada pelo coletivo em suas intervenções 

urbanas e, após conversas e reuniões com a equipe do Lab.Urbano, decidiu firmar 

umaparceria com o coletivo para a realização de um experimento no Centro Histórico de São 

Luís,sob a organização do Lab.Urbano, de forma a aproveitar a sua expertise e know-howcom 

intervenções urbanas voltadas à participação cidadã para viabilizar um processo de 

levantamento coletivo de alternativas para o projeto. 

Por meio de tal parceria é que foi realizado, durante um período de três semanas, o 

Laboratório Urbano Efêmero de São Luís (“LabSLZ”) – uma ocupação temporária do 

entorno dos Galpões do Complexo Santo Ângelo, que teve por finalidade a construção 

coletiva, participativa e democrática de diretrizes a serem utilizadas no projeto de 

requalificação do Complexo, em um espaço físico, aberto, que viabilizasse o encontro de 

pessoas, projetos e iniciativas que acontecem em São Luís e a consequente conexão, 

articulaçãoe construção de uma rede de atores públicos e privados interessados no Centro 

Histórico. 

Para tanto, foram realizadas diversas atividades e experiências de inovação social urbana, tais 

como debates, palestras, oficinas, mostras, ativações, visitas às universidades e outras 

instituições instaladas no entorno do Complexo, bem como uma série de vivências e 
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experiências, implementadas sobretudo por meio da utilização de ferramentas de co-

produção, tais como desenho de processos cívicos, placemaking e urbanismo tático. 

As atividades realizadas pretenderamidentificar os usos, dinâmicas e vocaçõesexistentes no 

território e engajar a população local na construção coletiva das diretrizes para o uso público 

dos galpões do Complexo Santo Ângelo, de forma a garantir que o projeto futuramente 

implementado pela Prefeitura resulte na construção de um ambiente que atenda aos interesses 

da coletividade e promova melhorias urbanas na região central da cidade. 

Ao longo dos 21 dias de LabSLZ, aproximadamente 2.500 pessoas circularam e participaram 

das atividades propostas e cerca de 35 mil pessoas interagiram através das redes sociais.Os 

atores participantes não foram meros espectadores das atividades, mas efetivos proponentes 

do projeto. 

Ao final do LabSLZ, oLab.Urbanzcompilouas diretrizes definidas coletivamente pela 

população local para a revitalização do Complexo Santo Ângelo, as quais foram agrupadas 

em três categorias: diretrizes espaciais (indicou-se a vontade de que sejam implementados 

espaços descobertos, espaços de aprendizagem, infraestrutura de apoio e espaços culturais); 

diretrizes para o uso dos espaços públicos e programação de atividades do novo Complexo (a 

população sugeriu a disponibilização de serviços de assistência social, preservação da 

vegetação existente, acessibilidade e inclusão social, regaste da história de São Luís, 

promoção de turismo criativo, implantação de espaços para relaxar e observar, dentre outros); 

e diretrizes de autogestão do espaço público revitalizado (incluindo a realização de plenárias 

abertas para tomada de decisões, gestão comunitária de hortas e estufas, implantação de 

espaço de prototipagem, conexão com atores de todas as esferas da sociedade, dentre outras). 

 

Novos desafios 

João Paulo acaba de receber o relatório produzido pelo coletivo Lab.Urbano contendo a 

síntese das diretrizes formuladas pela população local para o projeto de revitalização do 

Complexo Santo Ângelo. O secretário está extremamente satisfeito com as ideias e sugestões 

produzidas coletivamente durante as três semanas do LabSLZ e deseja que as diretrizes 

desenvolvidas sejam a base principal do projeto executivo das obras de revitalização, de 

modo que o que foi sugeridopelos cidadãos seja efetivamente incorporado de modo 

permanente ao projeto. 
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Agora, João Paulo precisa orientar sua equipe para a definição das diretrizes do projeto 

executivo das obras de revitalização que serão contratadas por meio de licitação. O secretário 

tem pela frente o desafio de tornar as sugestões colhidas e as diretrizes sistematizadas em 

realidade. Mas como fazer isso? Como traduzir em comandos concretos de política pública os 

interesses e desejos da população local? 
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NOTAS DE ENSINO 

 

Perspectivas para Uma Nova Governança Pública: Participação Cidadã na Definição de 

Novos Usos Para o Centro Histórico de São Luís do Maranhão 

Beatriz Antonelli Cardoso  

Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

 

Sinopse do caso 

O caso apresenta uma situação real naqual o secretário de Projetos Especiais da Prefeitura de 

São Luís do Maranhão obtém financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) para realizar investimentos no âmbito do Programa de Revitalização do Centro 

Histórico de São Luís. O projeto inclui a revitalização do Complexo Santo Ângelo, um antigo 

galpão industrial localizado na região central da cidade, que se encontra em estado de grave 

degradação física e marginalização por grande parte da população local, sendo atualmente 

ocupado e usufruído por pequenos grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

O secretário deve decidir qual destinação será dada para as edificações no âmbito do projeto 

de revitalização, de forma que os novos usos do Complexo Santo Ângelo promovam a 

ampliação dautilização dos espaços públicos pela população local e a retomadado sentimento 

de pertencimento de parte desta população com o território central. No entanto, dadas as 

complexidades do contexto local da cidade e, especialmente, do centro histórico, o secretário 

deseja promover a participação da população local no processo de definição da destinação 

dos novos espaços públicos requalificados. 

O caso estrutura-se em duas partes. Na Parte A, são apresentadas informações sobre as 

pretensões da Prefeitura de São Luís quanto à revitalização do Centro Histórico, o contexto 

da região central e sua relevância para a cultura local, as complexidades envolvendo a relação 

dos diferentes grupos de atores locais com o território central, bem como a proposta e os 

desafios relacionados à governança pública do projeto de revitalização do Complexo Santo 

Ângelo. A questão posta é quanto ao engajamento dos atores locais no levantamento de 

alternativas para a definição dos usos do espaço público a ser revitalizado.  



18 
 

Na parte B, relata-se a solução implementada pela Prefeitura, em conjunto com um coletivo 

da sociedade civil, para a estruturação do instrumento de governança pública a ser utilizado 

na fase de levantamento de alternativas para formulação da política de requalificação do 

Complexo Santo Ângelo. A partir da descrição do projeto do Laboratório Urbano Efêmero de 

São Luís, espera-se que os alunos discutam a respeito da estratégia e das ferramentas 

utilizadas pela Prefeitura, em conjunto com o Lab.Urbano, para a definição das diretrizes 

junto à população local, bem como sobre os desafios para traduzir os resultados do processo 

de participação popular em diretrizes concretas para formulação do projeto. 

 

Aplicação 

O caso poderá ser utilizado em disciplinas de graduação e pós-graduação com foco em gestão 

urbana, tanto no campo de administração pública, quanto na área de arquitetura e urbanismo, 

para a discussão e aprendizado principalmente a respeito dos seguintes temas: 

• Requalificação urbana: refletir sobre as complexidades e desafios da elaboração de 

políticas públicas de requalificação de centros urbanos (especialmente centros 

históricos), sobretudo à luz dos desafios e disputas entre diferentes atores locais 

presentes ou interessados no território; 

• Governança pública: debater sobre novos arranjos organizacionais que podem ser 

estabelecidos entre atores públicos e privados a fim de influenciar nos processos 

decisórios das políticas públicas, como alternativa às formas tradicionais de gestão 

pública centralizada, em especial no âmbito de projetos de revitalização urbana; 

• Co-produção de políticas públicas: refletir sobre o engajamento de atores públicos e 

privados nos processos decisórios relacionados à produção de políticas públicas, 

especialmente na fase de levantamento de alternativas e formulação de tais políticas, 

compreendendo questões como os desafios de viabilizar a participação cidadã em tal 

processo e de traduzir as contribuições populares advindas de amplos processos 

participativos em comandos concretos de política pública; 

• Formulaçãode políticas públicas: usar o caso para ilustrar a fase de levantamento de 

alternativas e formulação de políticas, que integra o ciclo de políticas públicas. 
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Objetivo de ensino 

Espera-se que o estudante, ao ler e discutir o estudo de caso, possa desenvolver a capacidade 

de compreender e avaliar os desafios de governança pública relacionados à formulação de 

políticas públicas, sobretudo no âmbito de projetos de revitalização urbana e/ou em territórios 

urbanos complexos. Especificamente,pretende-se que o aluno reflita sobre a participação 

cidadã nos processos de levantamento de alternativas e formulação de políticasem tal 

contexto. Além disso, espera-se que o aluno possa identificar e propor estratégias e 

ferramentas para viabilizar a participação cidadã e a incorporação das sugestões e 

contribuições colhidas no desenho da política pública, no contexto deco-produção de 

políticas. 

 

Questões de ensino sugeridas 

Como preparação para a discussão do caso, sugere-se que os alunos respondam às seguintes 

perguntas: 

• Quais são os principais desafios e complexidades de uma política pública de 

revitalização de um centro histórico urbano? 

• Quais são os principais atores envolvidos com o território e com o projeto de 

revitalização do Centro Histórico urbano?Qual é a relação que cada ator ou grupo de 

atores têmcom o território central e o projeto (seus principais interesses, conflitos e 

desejos)? 

• Como engajar estes diferentes atores nos processos decisórios da política, em especial 

na fase de levantamento de alternativas,de forma que a sua formulação efetivamente 

incorpore os diferentes interesses e vontades existentes? Quais estratégias e 

ferramentas podem ser utilizadas neste sentido? 

 

Roteiro para discussão 

Introdução: entendimento do contexto local 

Após a leitura da Parte A, a discussão sobre o caso deve começar pelo entendimento, em 

detalhes,do contexto da cidade de São Luís e, em especial, do Centro Histórico. Para tanto, os 

alunos deverão refletir sobre os múltiplos papeis e significados da região central para a vida 
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urbana ludovicense, nos mais diversos aspectos (social, econômico, cultural, turístico, 

identitário, histórico, político, etc.). Também deverão refletir sobre a relação dos moradores e 

visitantes de São Luís com o Centro Histórico: quem ocupa esta região; quais os atuais usos 

do território; qual é a visão dos diferentes atores e grupos sobre o Centro; quais são as 

possíveis vocações e destinações desta região; etc.  

É interessante que, durante esta reflexão inicial, os alunos pensem também sobre outros 

centros históricos urbanos que possam ter um contexto semelhante ao de São Luís.    

Reflexão sobre os desafios de governança do projeto de revitalização 

Após a introdução, a sugestão é os alunos reflitam sobre os desafios de governança da 

política pública de revitalização de um território urbano complexo, que compreende uma 

multiplicidade de atores, interesses, vocações e significados.  

No contexto da política de revitalização de São Luís, os alunos devem compreender, em 

primeiro lugar, quais as dificuldades, problemas e consequências que podem advir da 

centralização do processo decisório no governo municipal. Neste ponto, é interessante refletir 

sobre como se daria o processo de formulação da política pelo poder público, ou seja, como 

seriam definidas as diretrizes de uso do espaço público revitalizado se a Prefeitura tomasse 

todas as decisões sem a participação da população local. Também é interessante refletir sobre 

quais seriam os resultados produzidos para a sociedade maranhense. Qual seria a relação da 

população com o território revitalizado? O sentimento de pertencimento seria criado ou 

fortalecido? A população valorizaria o Centro Histórico? 

Em paralelo, é importante que os alunos compreendam e discutam sobre os conflitos e 

disputas (atuais ou potenciais) em torno do território central que envolvem os diferentes 

atores presentes ou interessados nesta região da cidade. Quais as diferenças entre estes 

atores? Qual a sua relação com o território central? Quais os potenciais impactos e resultados 

advindos da política de requalificação urbana para cada um dos grupos? 

Políticas públicas semelhantes, já implementadas em outras cidades, podem ser utilizadas 

como exemplo nas discussões, para comparação e reflexão pelos alunos.   

Por outro lado, os alunos devem refletir sobre outros arranjos organizacionais (abertos, 

inovadores e colaborativos) que podem ser formados entre os atores locais, públicos e 

privados, para influenciar nos processos decisórios do projeto. 
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Para tanto, pode ser interessante fazer um exercício de simulação, separando-se a sala em 

grupos, representando os principais atores locais, os quais devem identificar (i) seus 

principais interesses e desejos para o projeto de revitalização, incluindo os usos e destinações 

dos espaços requalificados; e (ii) as possíveis formas de interação, articulação e negociação 

com os demais atores públicos e privados, a fim de influenciar nos processos decisórios da 

política. 

Estas reflexões desta parte da aula devem se aprofundar sobre as vantagens, desvantagens e 

desafios que ambos os modelos de gestão pública podem trazer para o projeto. 

Identificação de possíveis ferramentas de co-produção 

Neste ponto, espera-se que os alunos tenham compreendido a necessidade de incluir os 

principais atores presentes e interessados no território no processo decisório do projeto. A 

partir disso, devem refletir sobre as possíveis ferramentas e estratégias que podem ser 

implementadas, tanto pelos atores públicos, quanto privados, para a formulação conjunta do 

projeto, em especial na fase de levantamento de alternativas para o desenho da política 

pública. A ideia central é que os alunos compreendam que a co-produção (neste caso 

específico, a formulação conjunta da política, entre atores públicos e privados) pode ser 

utilizada como uma ferramenta de governança pública.  

Discussão sobre o instrumento de participação cidadã adotado e próximos passos 

Após tais discussões, sugere-se a leitura da Parte B do caso, em que é relatada a solução 

efetivamente adotada pela Prefeitura de São Luís para a construção coletiva das diretrizes do 

projeto de requalificaçãodo Complexo de Santo Ângelo. Com base nas informações 

apresentadas, os alunos devem discutir e avaliar a solução adotada pela Prefeitura, enquanto 

instrumento de governança pública destinado à viabilização da participação cidadã no 

processo de levantamento de alternativas para formulação da política. Neste ponto, é 

interessante que os alunos reflitam sobre os resultados alcançados pelo Laboratório Efêmero, 

enquanto instrumento de governança do projeto de requalificação do Complexo Santo Ângelo 

e, especialmente, tendo em vista os objetivos pretendidos pela Prefeitura. 

Por fim, sugere-se que os alunos discutam e proponham alternativas para a concretização das 

sugestões colhidas no LabSLZem diretrizes executivas a serem fornecidas para o futuro 

contratado responsável pelas obras de reforma e requalificação dos espaços públicos. 
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