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Facilitação gráfica para apoiar
a participação dentro do PMUS

A facilitação gráfica é um conjunto de técnicas que se focam no uso predominante de ferramentas
visuais (imagens, desenhos, mapas e outros elementos gráficos) para transmitir, produzir e analisar
colaborativamente ideias dentro de um grupo específico de pessoas.

Imagem 1. Workshops de participação e criatividade sobre espaços públicos e equipamentos públicos na cidade de
Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).

Descrição
Processos sobre a transformação das cidades
precisam tirar proveito da inteligência coletiva
para encontrar alternativas e gerar propostas
sobre os principais desafios, como a melhoria
da qualidade do ar, a adaptação das cidades às
mudanças climáticas e a transição para um modelo de mobilidade sustentável. Neste contexto,
há uma série de metodologias participativas que

pretendem canalizar as contribuições de uma
diversidade de agentes e melhorar a gestão de
grupos e conflitos. Há também muitas formas de
visualização usadas no urbanismo, atualmente
lideradas pelo design auxiliado por computador.
No entanto, a facilitação de grupos e ferramentas gráficas, não são regularmente associados.
De fato, em relação a questões urbanas e territoriais específicas, como a mobilidade urbana,
elas estão a avançar frequentemente em cami-

nhos dissociados. Assim, as questões espaciais
são abordadas, por um lado, com representações gráficas produzidas exclusivamente por
equipes de técnicos e, por outro, em workshops
participativos, onde a conversação é a principal
foco e objeto de interpretação.

Como funciona
Técnicas de facilitação gráfica são procedimentos que exploram a capacidade evocativa e desencadeadora de ferramentas gráficas e as acções que as envolvem. O desenho em particular,
quando praticado na companhia de outros, ao
mesmo tempo em que se concentra em questões concretas, é uma actividade implicativa e
afectiva que desencadeia e orienta a investigação e a imaginação. Idealmente, essas técnicas
devem ser integradas em uma metodologia mais
ampla e coordenadas por uma equipe técnica
que trabalhe no processo em questão. Mesmo

que a equipe seja responsável por possibilitar
a troca de opiniões entre os participantes e por
ajudar a prestar esclarecimentos quando necessário, ela não deve estabelecer uma ordem
ou um ritmo rigorosos, a fim de levar adiante
a discussão. Pelo contrário, a equipe deve ser
sensível a ambiguidades e menos conteúdos
e interpretações intelectuais, ao conhecimento tácito necessário em processos de criação
coletiva - raramente expresso através de palavras, mas que deixa vestígios em papel. É um
lembrete útil de que a linguagem verbal possui
vários canais (auditivo e propriocectivo) e que
também existem linguagens não-verbais que se
manifestam através de canais de movimento e
visuais. Neste sentido, a facilitação gráfica é útil
para abrir meios alternativos de comunicação e
manter o equilíbrio entre as necessidades dos
participantes, o processo em si e os objetivos
para alcançar.

Imagem 2. Idéias que foram elaboradas durante os workshops de participação e criatividade sobre o espaço público
e equipamentos públicos na cidade de Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).
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Algumas ferramentas concretas 1 :

•

Mapeamento colaborativo criativo. As cartografias colaborativas são uma técnica relativamente extensa para reunir informações
georreferenciadas de forma participativa.
Eles foram recentemente impulsionados
por ferramentas digitais e de código aberto,
como o OpenStreetMap ou o Cumapp. No
entanto, levando em conta outros procedimentos e camadas de interesse, o mapeamento ainda possui um grande potencial
criativo e crítico.

•

Gravação gráfica. Relatórios visuais ao vivo
com desenhos e palavras que registam e
narram em tempo real ou uma situação ou
evento. Ele combina a ideia de um conto
com um diagrama, criando um conto colocando as ideias espacialmente em uma ordem não linear. Isso pode ser feito através
de um esboço em particular ou em público,
com a particularidade de que é realizado em
grande formato, visível para todos.

•

Gravação de vídeo. Narração visual baseada
em um vídeo animado no qual ilustrações e
palavras são desenhadas e escritas seguindo um roteiro e muitas vezes acompanhadas
por uma narração.

•

Ações de rua com cor. Intervenções subtis
para recuperar o espaço público podem ser
consideradas como práticas de desenho colaborativo em que uma alternativa para a cidade é imaginada e executada. Neste caso,
a tela é a própria rua.

•

O método de Livingston. Esta atividade ado- •
ta um formato de jogo. Um técnico desenha
à mão um projeto ou uma ideia seguindo as
instruções dos participantes, mas pode fazer pequenas alterações necessárias para
refletir as limitações de design impostas pela
escala ou forma.
•

Reinterpretação gráfica. As ideias e projetos
que não foram criados visualmente podem
precisar de uma tradução gráfica para serem
comunicados de maneira amigável ou para
destacar alguns de seus aspectos.

•

Modelo visual. Um diagrama estruturado
e ilustrado a ser preenchido por um grupo
para garantir que todos os participantes
possam seguir o processo e suas etapas. O
uso de um formato grande desperta e foca
a atenção dos participantes, aumentando o
potencial criativo do grupo.

•

Andar a pé e desenhar. Atividade ao ar livre
que consiste em um passeio durante o qual
os participantes usam desenhos como principal meio de expressão e documentação.
Existe a possibilidade de combiná-lo com
fotografia e anotações. Pode ser útil recolher
informações sobre questões específicas ou
simplesmente aprender a observar a cidade
e o espaço público.

Biblioteca visual. Conjunto de desenhos,
pictogramas, ícones, arquivos, adesivos,
modelos, conectores, marcadores e outros
elementos que podem ser úteis para sessões ou técnicas de facilitação gráfica e
como suporte para outras ferramentas.

Veja este vídeo para ter uma ideia de como é o processo e seus resultados: https://vimeo.com/144629727

1

Imagem 3. Apresentação de propostas durante o workshop da Cidade Experimental. Processo educativo e participativo com crianças de diferentes países no Medialab-Prado. Fundação Pandora. 2016.
Andar a pé e desenhar foram duas das ferramentas usadas para explorar a cidade. Fonte: Improvistos
(www.improvistos.org).

Imagem 4. Pictogramas e ícones preparados antecipadamente para o workshop da Cidade Experimental.
Processo educativo e participativo com crianças de diferentes países no Medialab-Prado. Fundação Pandora.
2016. Andar a pé e desenhar foram duas das ferramentas usadas para explorar a cidade. Fonte: Improvistos
(www.improvistos.org).
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Há uma infinidade de micro-técnicas que podem ser introduzidas em atividades gerais e que
permitem explorar o pensamento visual: introduzindo a si mesmo através do desenho, jogos
visuais para quebrar o gelo, o uso de metáforas
visuais, etc. Outras maneiras de desenhar juntos que faltam um nome explícito ou formulação
são projetados e preparados com antecedência
para propelir que os desenhos respaldem as
conversas durante as sessões. Em todos eles, a
equipe de facilitadores cumpre papéis que vão
desde desenhar para alguém ou com alguém
para ajudar uma pessoa a desenhar por conta
própria. De qualquer maneira, as ferramentas
de facilitação gráfica podem ser complementos úteis para processos onde não são o instrumento principal: podem apoiar a comunicação,
a troca ou o desenvolvimento de ideias, ou o
monitoramento visual dos encontros.

Benefícios
A facilitação gráfica e suas diferentes técnicas
nos permitem entender o mundo desenhando-o
e desenhar o mundo para encontrar outras formas de entendê-lo. Entre suas vantagens mais
óbvias, descobrimos que praticamente qualquer
grupo ou indivíduo pode praticá-lo porque exige conhecimentos e materiais simples. Mesmo
com objectivo limitado, a facilitação gráfica tem
sido usada há mais de 30 anos por empresas

e organizações (gestão de conflitos, criação de
projetos, desenvolvimento de visão, brainstorming, etc.) e no mundo da educação (para fazer
apresentações ou olhar para soluções coletivas de forma lúdica). No entanto, torna-se uma
verdadeira janela de oportunidade para muitos
agentes quando intervém uma equipe de mediadores que dominam técnicas de facilitação
gráfica e que também são especialistas nos
conteúdos a abordar. Outra vantagem é a capacidade de combinar diferentes perspectivas,
pois permite a incorporação de diferentes origens profissionais e pontos de vista. Por exemplo, modelos visuais permitem abordar uma
tarefa complexa de forma participativa (como
diagnosticar uma situação urbana ou imaginar
um cenário futuro). Além disso, desenhar os resultados intermediários e finais de um processo
facilita o compartilhamento devido à sua atratividade e clareza visual. Ajuda a incrementar
a transparência e a tornar as atividades face a
face mais interativas através de plataformas digitais e mídias sociais. Finalmente, o desenho
permite a inclusão de outros grupos de pessoas (crianças), outras características-chave (por
exemplo, o humor tem muita força se expressa com desenhos) e diferentes temporalidades
(destacando a duração e a lentidão daqueles
momentos distendidos durante os quais é possível aumentar a imaginação).

Image 5. Reinterpretation of the results of the workshops for the drafting of Amiens’ Urban Innovation
Scheme. Amiens Métropole, 2015 and 2018. Source: Improvistos (www.improvistos.org).

Riscos
Uma ferramenta útil e atraente arrisca capturar
toda a atenção e ser confundida com o objeto
de um processo. A tendência actual de generalizar o conteúdo visual e aumentar seu alcance
através da hibridização com mídias digitais poderia condenar a facilitação gráfica como apenas uma moda, uma técnica atraente e sedutora
pronta para o consumo, desconsiderando o assunto ou a comunidade. Assim, como qualquer
outra ferramenta que aborda a participação em
processos que lidam com a transformação da
cidade e do território, as técnicas de facilitação
gráfica devem ajudar a problematizar as questões de quem participa e por que é necessário.

Finalmente, a facilitação gráfica ajuda a esclarecer o que pode parecer complicado, mas não
é uma ferramenta mágica nem deve simplificar
desafios complexos. Afinal, o urbanismo simplificado faz vidas complicadas.

Agentes envolvidos
Existem dois grupos principais de agentes envolvidos em processos mediados: os facilitadores e as pessoas ou grupo cuja atividade é o
objeto da facilitação.

Nos casos que se concentram na cidade e no
território, a equipe de facilitadores, além de contar com profissionais nas áreas de mediação e
participação, inclui especialistas nas áreas de arAlém disso, o desenho é considerado uma quitetura, urbanismo, sociologia, ecologia, ecohabilidade que não está ao alcance de todos, nomia, etc. Como parte da metodologia, a equipa
apenas dentro daqueles com uma capacidade também pode incluir, dependendo da abordanatural. Como resultado, pensar se é bom ou gem, profissionais em design gráfico, desenho,
mau, o desenho geralmente tem um forte im- ilustração, design estratégico, pensamento visupacto quando se trata de participação baseada al, comunicação e gestão comunitária.
em desenhos. No entanto, a tarefa de facilitação
Em relação aos participantes do processo, eles
gráfica é fazer com que o ato de desenhar amisincluem vizinhos, empresas e organizações, outoso, destacando o processo criativo, em vez
tras equipas de técnicos, administrações públide seus resultados. Ele faz isso de uma maneicas, financiadores e qualquer pessoa interessara divertida, mobilizando ferramentas fáceis de
da em participar.
usar e complementando o desenho com outras
técnicas.

Imagem 6. Workshops de criatividade e facilitação gráfica para a elaboração do Esquema de Inovação
Urbana de Amiens. Amiens Métropole, 2015 and 2018. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).
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Enquadramento jurídico

Quadro estratégico

Os processos e os lugares em que ocorrem
transferem suas condições legais para a escolha e uso de técnicas. Não há quadros jurídicos
específicos ligados à facilitação gráfica. Se as
atividades envolvem menores, os mediadores
geralmente precisam ter um seguro de responsabilidade civil ou uma permissão especial para
trabalhar com crianças.

O quadro estratégico é estabelecido pelo próprio processo de facilitação gráfica ou pelo
projeto mais amplo dentro do qual é usado. O
alcance das ferramentas de facilitação gráfica
depende de tal estrutura, e seu design e implementação se adaptam a processos ambiciosos
de longo prazo e a reuniões ou intervenções independentes. No entanto, o desenvolvimento
da facilitação gráfica tem oportunidades significativas em que tem sido pouco utilizado: isto
é, como um complemento em todas as fases
dos processos que lidam com a transformação
urbana e participação.

Exemplos

Imagem 7. Esquema de planeamento funcional para a mobilidade e o espaço público do eixo norte-sul de
Madrid. Madri. 2016. Coordenado por Mateus Porto. Com base em sessões de colaboração com a equipe
de redação, o projeto incluiu uma tradução gráfica de propostas de mobilidade usando esquemas, perspectivas, visão panorâmica, seções, ícones e diagramas. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).

Imagem 8. AbrePuertaBonita. Um processo participativo para definir os usos futuros da parcela do
antigo mercado Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid. 2016. O diagnóstico e co-design de propostas foram realizados com facilitação gráfica, e houve um registro elaborado das atividades. Fonte:
Improvistos (www.improvistos.org).

Imagem 9. Workshop de mapeamento colectivo em Santa María La Ribera. Ciudad de México. 2015.
Na imagem, podemos observar recursos visuais críticos produzidos por Iconoclasistas e utilizados
durante as sessões. Essa organização compartilha muitos dos materiais e metodologias resultantes
de suas experiências no mapeamento itinerante coletivo, cartografias críticas e recursos gráficos de
código aberto. Fonte: Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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Imagem 10. Gravações gráficas de Carla Boserman. 2014. A autora explica em seu site os componentes de uma gravação gráfica: 1) Informações sobre o evento. 2) Uma descrição desenhada dos
hosts. 3) Hashtags. 4) Metadados. 5) Conceitos de destaque de etiqueta. 6) Sites, livros ou lugares
onde ampliar a informação. 7) Balões reunindo diálogos. 8) Ícones, símbolos e desenhos que dão
conta do ambiente. 9) Conceitos ou ideias centrais. 10) Um resumo do conhecimento adquirido,
pensamentos sobre o tópico em jogo. 11) Uma descrição elaborada dos participantes. Fonte: Carla
Boserman (www.carlaboserman.net).

Imagem 11. Estas notas foram elaboradas por Athanasia Panagiotidi durante o European Visual
Practitioners Meeting. 2017. Bruxelas. A imagem é um fragmento do caderno de um dos participantes do evento. Combinando, em um texto e desenhos apressados, ela criou uma metáfora para
ajudar a lembrar de uma ideia. Fonte: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi).

Linha do tempo

Custos

A facilitação gráfica pode ser usada em processos curtos ou longos, adaptando-se a cada
caso. Em geral, ajuda a entender e manter ideias
rapidamente. No entanto, ele tem seus próprios
ritmos que às vezes implicam uma desaceleração a curto prazo, permitindo que a facilitação
gráfica produza efeitos positivos. É importante
notar que, para desenhar, é preciso respirar –
“respirar de acordo” e, de acordo com Tim Ingold, pensar, olhar em volta, interagir, ouvir, sentir e se divertir.

Em geral, a facilitação gráfica reduziu os custos, nomeadamente o salário dos facilitadores
e o preço dos materiais para a atividade, muitas
vezes baratos. Não obstante, processos maiores que requerem técnicas de facilitação gráfica podem exigir uma adaptação específica das
metodologias existentes e o desenho integral
do processo de facilitação, adicionando assim
outros custos indiretos.

Imagem 12. Tecendo a cidade. Recuperando a memória das mulheres no bairro do Pacífico. Colaboração com o La
Liminal. 2016. Caminhadas críticas e desenho coletivo. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).
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facilitação gráfica como uma variação da mediação do processo, que pode superar as limiA principal questão em aberto diz respeito à ca- tações da linguagem escrita ou falada, e se nos
pacidade do desenho de desencadear, além de concentrarmos nos métodos, nossos resultaforma e representação, processos de investiga- dos finais podem adquirir um novo objectivo. Se
ção e criação de ideias. Os desenhos finais po- quisermos continuar a explorar esse caminho,
dem ser atraentes e interessantes, e arriscam-se devemos entender a facilitação gráfica como
a capturar toda a atenção e confundir-se com os um meio de aumentar a dimensão implícita dos
objetivos. No entanto, é o ato de desenhar que processos que podem ser apropriados para os
possui um forte potencial ao explorar processos participantes.
sobre a cidade e o território. Se entendermos a

Perguntas em aberto

Imagem 13. Apresentação do diagnóstico que foi desenhado durante o processo de emPLAZAte: desenho participativo e elaboração de projetos preliminares para a remodelação de vários espaços públicos nos bairros de Fuente del
Berro e Guindalera. Ayuntamiento de Madrid. 2017. Os workshops de diagnóstico, concepção e co-design de propostas sobre mobilidade e espaço público incorporaram facilitação gráfica com uma perspectiva de gênero. Fonte:
Improvistos (www.improvistos.org).

Imagem 14. Resultados da oficina infantil durante a emPLAZAte: desenho participativo e elaboração de projetos
preliminares para a remodelação de vários espaços públicos nos bairros de Fuente del Berro e Guindalera. Ayuntamiento de Madrid. 2017. As crianças detectaram problemas e propuseram ideias, desenhando os seus espaços e
itinerários diários. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).

Desenvolvimentos futuros
Vocabulários gráficos personalizados: Quando
desenhamos coletivamente ou quando usamos
ferramentas de facilitação gráfica, os significados dependem dos diferentes contextos de
narrativa ou conversação. Portanto, seria útil investigar quais vocabulários visuais se aplicam
melhor a tópicos sobre a cidade e o território,
em locais específicos e com atores concretos.
O desenvolvimento de quadros de referência
semióticos e gráficos adaptados a essas questões nos permitiria melhorar o uso de uma lin-

guagem comum que poderia ser usada para
trocar informações e expressar ideias. Devemos
considerar outros componentes e dimensões
do desenho, começando com os elementos básicos de uma biblioteca visual sobre a cidade
- pessoas, vegetação, edifícios, letras, ícones,
sinais, cores, etc. Devemos considerar a composição e uso do espaço, possíveis metáforas,
desenho de alta velocidade, improvisação gráfica, etc. Um campo de possibilidades existe,
variando de notações compostas de elementos
interpretáveis até as formas mais libertadoras
de expressão.
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Imagem 15. Alguns elementos da biblioteca visual desenvolvidos para o acompanhamento da produção
audiovisual do MicroMaster da itdUPM em Sustentabilidade, Energia e Natureza Urbana. 2017.
Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).

Facilitação gráfica e canais digitais: Outro
campo de desenvolvimento diz respeito às
possíveis combinações de facilitação gráfica
e melhoria das tecnologias de informação e
comunicação (TICs). Plataformas digitais e mídias sociais podem ser usadas como contextos de intercâmbio participativo para aumentar a transparência, complementar e ampliar
o objectivo das atividades face a face. Canais
digitais e sua dimensão virtual servem como
espaços de participação para troca de desenhos e gráficos, para complementar informações georreferenciadas e avançar na definição
de projetos e ideias.

Para desenhar e projetar a cidade: Além dos
modos arquitetónicos para a geração de projetos que se consolidaram desde o nascimento
(planta, seção, perspectiva, etc.), as práticas
criativas (especialmente o desenho, mas também outras como caminhar) têm possibilidades
processos de ideação que questionam questões de espacialidade e transformação urbana.
Desenhar coletivamente é um experimento que
lança novas questões sobre nossos espaços,
cidades e territórios habitados.

Imagem 16. Des traits et des traces. Documentação e interpretação dos assentamentos marginais no rio Huang Pu.
Feito em colaboração com a Universidade Tongji de Xangai e a ENSAM de Montpellier. 2011. Fonte: Improvistos
(www.improvistos.org).

Compatibilidade com planos de mobi- gar os medos. A implementação de instrumentos baseados em processos, como workshops,
lidade urbana sustentável
Actualmente estamos a testemunhar uma realocação do papel das equipes de especialistas
e seu conhecimento especializado nos processos participativos. Se equipes de profissionais
contribuem com seus conhecimentos, eles são
apenas outro agente do processo junto a cidadãos, administrações públicas e organizações
privadas. Os planos de mobilidade sustentável
exigem a participação de muitos agentes para
responder à mobilidade e às questões urbanas
de forma criativa. Como esses planos dizem
respeito à cidade e ao território, o uso de imagens, mapas, plantas e seções são recorrentes para apreender as condições espaciais dos
tópicos em questão. No entanto, um uso mais
ambicioso e sistemático de ferramentas gráficas adequadas à participação, e não apenas as
visões gerais fornecidas pelos técnicos, poderia
ajudar a estimular a criatividade social e a miti-

caminhadas, mapeamentos, atividades lúdicas
e outras ações de teste, pode incluir facilitação gráfica especializada para ajudar a produzir imagens, desenhos e vídeos coletivamente,
incentivando a reinterpretação e geração de
novas ideias. Também é possível usar técnicas
para exibir e manipular propostas por meio de
desenhos que poderiam ajudar a imaginar e
avaliar cenários relacionados à mobilidade. Paralelamente, a criação de uma narrativa visual
multiformato dos processos através de documentação gráfica sustentada é útil na comunicação, compreensão e difusão dos resultados
dos Planos, especialmente através de mídias
digitais. Finalmente, vale a pena lembrar que a
facilitação gráfica pode ter uma abordagem inclusiva, atraindo e incorporando novos agentes
nos processos e fornecendo um canal de expressão alternativo.
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Imagem 17. Diferentes pontos de vista de uma rua lateral. Opções para reforma de ruas laterais sob a óptica da qualidade de vida e segurança viária. Gea21 SL. 2016. Fonte: Improvistos (www.improvistos.org).
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