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RESUMO

As relações contemporâneas das cidades com seus espaços públicos implicam em novas compreensões sobre a correlação do ser humano e suas 
necessidades de viver em sociedade. Com base na apropriação deste paradigma, coletivo e multidisciplinar, o presente projeto propõe a criação 
de uma plataforma digital, operante na Cidade do Rio de Janeiro, que permita o desenvolvimento de experiências urbanas direcionadas à 
regeneração das praças públicas. Enquanto objetivo geral, contribui-se para a discussão acerca da participação da população no processo de 
fazer-cidade. Os objetivos específicos discorrem diante do mapeamento e catalogação das praças públicas encontradas no aplicativo, onde o 
usuário contribui com sua visão sistêmica do espaço, interagindo e constatando necessidades e potencialidades locais, conhecidas a fundo por 
quem convive diretamente com o lugar. Esta colaboração se faz necessária para o estabelecimento de ações coordenadas entre os próprios 
usuários, com apoio de iniciativas em operação, como o projeto Rio Novo Olhar, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB e 
coletivos que buscam a ressignificação do espaço público em prol da qualidade de vida, conscientização urbana e direito à cidade. Para tanto, a 
metodologia utilizada se estrutura a partir do estudo exploratório de abordagem quali-quantitativa, cujos procedimentos adotados englobam 
revisão teórica e coletas de dados por meio de entrevistas, questionários e métodos de observação direta. Os resultados evidenciam que o uso 
cotidiano de ferramentas digitais, como é o caso dos aplicativos móveis, viabilizam a facilidade de informação e interação entre usuários que 
buscam, de forma criativa e participativa, colaborar na construção de ambientes melhores para a cidade em que vivem. Conclui-se, até então, que 
as mudanças de pensamento e comportamento são um processo progressivo e irreversível para as dinâmicas do urbanismo atual, onde o 
engajamento cívico ativo e o olhar preciso à microescala encontram na tecnologia uma nova ferramenta para reforçar alternativas na construção 
da cidade em que se sonham viver, conjuntamente com a sociedade que pretendem tornar-se.

Economia Criativa

Arquitetura e Urbanismo
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


