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Romper. Queremos romper. Queremos romper o mundo tal
como ele é. Um mundo de injustiça, de guerra, de violência, de
discriminação, de Gaza e de Guantánamo. Um mundo
de bilionários e de um bilhão de pessoas que vivem
e morrem na fome. Um mundo no qual a humanidade está
se aniquilando, massacrando formas de vida não-humanas,
destruindo as condições para a sua própria existência.
Um mundo comandado pelo dinheiro, comandado pelo capital.
Um mundo de frustração e potencial desperdiçado.
Queremos criar um mundo diferente. Nós protestamos,
claro que protestamos. Protestamos contra a guerra,
protestamos contra o uso crescente da tortura no mundo,
protestamos contra a transformação de toda a vida em
mercadoria, para ser comprada e vendida, protestamos contra
o tratamento desumano de migrantes, protestamos contra a
destruição do mundo no interesse do lucro.
Protestamos e fazemos mais. Fazemos e devemos fazer. Se
apenas protestarmos, permitiremos que os poderosos definam
a agenda. Se tudo o que fizermos é nos opor ao que eles estão
tentando fazer, então apenas seguiremos os seus passos.
Romper significa que fazemos mais do que isto, que tomamos a
iniciativa, que definimos a agenda. Nós negamos, mas de nossa
negação cresce uma criação, um outro-fazer, uma atividade que
não é determinada pelo dinheiro, que não é condicionada pelas
regras do poder. Frequentemente, o fazer surge da necessidade:
o funcionamento do mercado capitalista não nos permite
sobreviver, o que nos leva a procurar outras formas de viver,
formas de solidariedade e cooperação. Também, frequentemente,
ele vem por escolha: nós nos recusamos a submeter nossas
vidas ao comando do dinheiro e nos dedicamos ao que c
onsideramos necessário ou desejável. De qualquer uma das
formas, vivemos o mundo que queremos criar.
(John Holloway, Fissurar o capitalismo, 2013: 7/8)

Apresentação
Ao longo de 13 anos de atuação o Fundo Socioambiental
CASA construiu uma vasta e irreplicável rede de parceiros — um
verdadeiro capital social. A partir de décadas de trabalho e acúmulo
de experiências, contamos com pessoas e instituições amigas,
atuantes em todo território da América do Sul, que conseguem
como ninguém detectar as vulnerabilidades de cada região, assim
como propor as soluções mais apropriadas.
Investimos em grupos de base para fortalecer a sociedade
como um todo, trabalhando nos mais variados temas que se
entrelaçam com as questões socioambientais. Nosso recurso
é doado diretamente para as comunidades de base beneficiadas,
eliminando intermediários. Nosso objetivo é fortalecer
capacidades das organizações comunitárias que trabalham com
as questões relacionadas à proteção ambiental, desenvolvimento
de comunidades, fortalecimento institucional, energia renovável,
proteção das águas, mulheres e jovens na defesa ambiental,
mobilidade, entre outros, nos ambientes naturais e nos ambientes
construídos, como as cidades.
O foco do Fundo CASA é sempre de construir uma infraestrutura
ampla e ágil para apoiar a participação de comunidades de base
de regiões urbanas, nos processos de desenvolvimento social e de
proteção do meio ambiente.
O Fundo CASA não identifica problemas ou sugere projetos,
mas sim busca oportunidades para apoiar estrategicamente grupos
detentores de forte apoio local para amparar e implementar seus
programas e ampliar seu impacto. Dado que pequenas doações
direcionadas a grupos isolados podem produzir impacto limitado,
o Fundo CASA destina doações estrategicamente para organizações

que trabalham em estreita colaboração com outras e que façam
parte de coalizões e redes mais amplas, o que amplia de maneira
significativa o resultado de cada projeto individual.
Devido à importância de redes sociais na disseminação de
informação sobre recursos, ideias e conhecimento entre grupos de
base, o Fundo CASA também ajuda na capacitação destes grupos,
fortalecendo redes de aprendizagem.
O Programa CASA Cidades, uma realização do Fundo
Socioambiental CASA, em parceria com o Fundo Socioambiental
CAIXA e Fundação OAK, tem como objetivo promover o
fortalecimento das organizações e movimentos localizados em 10
regiões metropolitanas do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória,
Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, São Luiz e
Brasília), por meio do apoio a projetos de comunidades de base.
Na edição 2018/2019 apoiou 150 projetos, por meio de
grupos, movimentos e organizações que atuam nos temas:
ordenamento territorial; direito a cidades; mobilidade urbana;
construindo espaços de cultura de paz; segurança alimentar;
participação e controle social, entre outros, nas regiões
metropolitanas definidas. Destes, 16 são projetos realizados na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O projeto tem sua base conceitual nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nos Objetivos 11
e 12, quais sejam: Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; Objetivo 12.
Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Entre as
metas desses objetivos estão ações e atividades que estimulamos
entre os grupos de base, tais como:
Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e
•
as capacidades para o planejamento e gestão de
assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, em todos os países;
•
Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o
patrimônio cultural e natural do mundo;
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•
Proporcionar o acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes,
particularmente para as mulheres e crianças, pessoas
idosas e pessoas com deficiência;
•
Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais
positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais,
reforçando o planejamento nacional e regional de
desenvolvimento;
•
Garantir que as pessoas, em todos os lugares,
tenham informação relevante e conscientização para
o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em
harmonia com a natureza;
• Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar
os impactos do desenvolvimento sustentável para o
turismo sustentável, que gera empregos, promove a
cultura e os produtos locais.
Por meio da experiência do Fundo CASA, desenvolvemos
uma metodologia própria de acompanhamento dos projetos,
que parte dos articuladores nos territórios, responsáveis
por interagir com os grupos apoiados e realizar parte do
monitoramento das ações.
Para nós é muito importante compartilhar algumas
destas experiências, através desta publicação, uma forma
de replicar as boas práticas e inspirar novas realizações
semelhantes nos territórios.
Alahir Maha Amaral
Assistente de Projetos
FUNDO CASA
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Prefácio:

experiências diversas, objetivos compartilhados

Clarice Libânio
Este caderno é uma obra escrita a muitas mãos, muitas
mais do que aquelas que assinam os textos que se seguem.
Isto porque traz, em cada relato apresentado, o resumo de
iniciativas que estão, há pelo menos um ano, desenvolvendo
em seus territórios ações de fortalecimento comunitário,
independente do método, caminho ou tema prioritário de
cada projeto.
Como se poderá ver nas próximas páginas, são muitas
as possibilidades de trabalho que se fundam em princípios
éticos tais como a justiça social, a sustentabilidade
ambiental, a garantia dos direitos individuais e coletivos, a
solidariedade, a cooperação e o respeito à identidade e à
diversidade/diferença.
São ações realizadas com a perspectiva do fazer coletivo,
contribuições de cidadãs e cidadãos comuns, homens,
mulheres, crianças, jovens, estudantes, professores, lideranças
comunitárias, produtores rurais, enfim, gente que vive no
cotidiano os desafios de se viver na metrópole e pensa formas
de mudar esta realidade.
E falar em cotidiano aqui é falar numa das esferas mais
potentes de transformação, local e tempo do encontro com o
outro, da troca, do compartilhamento, da reflexão e, claro, da
ação. A vida cotidiana, especialmente nas grandes cidades –
locais onde “o Mundo se move mais, e os homens também”,
nas palavras do geógrafo Milton Santos –, pressupõe relações
complexas, além de trocas em campos diversos. A Figura a
8
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seguir traz um esboço das múltiplas relações do cotidiano, que
vão desde os âmbitos do trabalho e da reprodução da vida até
os elementos ligados à identidade, pertencimento e a própria
noção de cidadania.
Figura 1 – A vida cotidiana e suas múltiplas relações
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FONTE: Libânio, 2017.

Muitos destes âmbitos e relações estão visíveis neste
caderno, que foi dividido em duas partes. Na primeira está
apresentado o projeto Núcleo de Cidades, inicialmente
realizado como projeto piloto pela ONG Favela é Isso Aí e
posteriormente desenvolvido em parceria com o programa
Lugares de Urbanidade Metropolitana – Lumes, da UFMG.
A segunda parte traz relatos de experiências de algumas
instituições e projetos que tiveram seus caminhos cruzados
através da participação em um mesmo edital, o CASA Cidades.
9

Participação e Cidadania

Neste encontro, perceberam que têm objetivos semelhantes e
que dividem valores e ideais dignos de serem compartilhados.
São experiências variadas – desde aquelas que lidam com
a juventude e sua necessidade de se colocar no mundo,
criando alternativas de futuro, até as que propõem melhorias
para a cidade e seus habitantes, nos campos da mobilidade,
da participação social, da produção agroecológica e da
sustentabilidade ambiental.
Esperamos que estes pequenos exemplos sirvam de
inspiração e de espelho para tantos outros que já se realizam
em nossas cidades, ou para aqueles que querem colocar a mão
na massa e não sabem bem como começar. Para estes, uma
dica: fazer junto, pois ninguém dá conta do mundo sozinho.
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PARTE I
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Núcleo de Cidades:
participação e cidadania metropolitana na RMBH

Clarice Libânio
O projeto Núcleo de cidades, que deu origem a esta
publicação, foi criado originalmente pela organização Favela
é Isso Aí, em 2010, com o objetivo de trabalhar ações de
mapeamento participativo com jovens estudantes de escolas
públicas situadas em comunidades periféricas. Este trabalho,
entretanto, tem suas origens lá no ano de 2002, quando se
iniciou o mapeamento cultural das favelas de Belo Horizonte,
que culminou no lançamento do Guia Cultural de Vilas e Favelas
de BH, em 2004.
Desde então a equipe do Favela é Isso Aí vem
desenvolvendo projetos com esta perspectiva, realçando o
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Banco da memória (2005/2015), que realizou ações de pesquisa,
mapeamento participativo, difusão, registro audiovisual e
reflexão sobre a produção cultural das comunidades, sua
história e patrimônio imaterial.
A partir de 2014, este projeto se encontrou com o
Programa dos Lumes (CEDEPLAR/UFMG), passando, então, a
atuar em outros territórios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – RMBH.
Em 2018, esta parceria rendeu novos frutos, com a
aprovação do projeto Núcleo de cidades no edital do Programa
Casa Cidades, através do Fundo Socioambiental Casa. Durante
mais de um ano, então, foram realizadas uma série de ações
que envolveram parceiros diversos, com suas respectivas
contribuições, entre eles a Pró-reitoria de extensão da UFMG,
com a concessão de bolsas PROEX aos alunos, vinculadas à
oferta de uma disciplina extensionista do projeto LUMES.
Os princípios que pautaram a proposta enviada ao
programa Casa Cidades foram o fortalecimento comunitário,
a construção de autonomias, a formação de novas lideranças,
o planejamento compartilhado, a ampliação da participação
cidadã na gestão do território e na tomada de decisões e a
cidadania metropolitana.
O projeto atua através de ações de diagnóstico,
planejamento participativo e intervenção nos territórios
escolhidos para as ações. Também envolve professores e
alunos – tanto da UFMG quanto das escolas públicas existentes
em cada território.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte é formada por
34 municípios e conta com população total de mais de cinco
milhões de pessoas. São cidades e bairros muito díspares entre
si e onde os moradores, em sua grande maioria, desconhecem
a problemática metropolitana como um todo, a despeito
da inequívoca relação de interdependência entre todos os
municípios, para o melhor e para o pior. Mais grave ainda é a
13
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falta de participação da população nas tomadas de decisões,
muitas vezes alheia ao planejamento metropolitano e às
possíveis soluções para os problemas comuns de seu bairro,
sua rua, sua cidade ou da metrópole como um todo.
Nesta perspectiva, o Núcleo de Cidades pretende ser um
espaço de conhecimento, reflexão e olhar crítico sobre as zonas
urbanas da RMBH e as relações que nelas se estabelecem:
sociais, econômicas, culturais, físicas, construtivas, simbólicas.
Em seu projeto piloto, desenvolvido em duas favelas de Belo
Horizonte em 2010, trabalhou com processos de formação
humana e cidadã, com a instrumentalização dos jovens
estudantes para o conhecimento e intervenção no espaço
onde habitam, contribuindo desta maneira para ampliar
a participação e a cidadania, bem como o fortalecimento
comunitário nos territórios onde atuou.

14
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Em
2018/2019
foi
possível
estender
esta
metodologia
para
outros
territórios da região, fora da
Capital, trabalhando nesses
locais processos integrados
de conhecimento da realidade
local,
de
planejamento
participativo e intervenção
urbana para a transformação
social. Ao longo deste período
foram realizadas ações em
quatro cidades, a saber: Nova
União, Sarzedo1, Vespasiano e
Matozinhos.
Estes territórios foram escolhidos a partir de ações
desenvolvidas anteriormente pela UFMG, mas também em
virtude de apresentarem algumas características importantes,
dentro do perfil e objetivos iniciais do projeto. Por um lado,
apresentam problemas comuns, tais como a pressão da
especulação imobiliária, o crescimento desordenado, o aumento
da vulnerabilidade social, a falta de participação nas políticas
públicas, o risco de esvaziamento das instâncias comunitárias
e a falta de integração e/ou identidade metropolitana. Por
outro lado, são comunidades que apresentam entidades
parceiras já atuantes e que demandavam apoio para alavancar
seus projetos; grande potencial de ações com as juventudes;
e riqueza cultural e simbólica, que permitiriam fortalecer as
ações coletivas no território.
A partir de tais realidades, colocou-se como objetivo geral
do projeto, a longo prazo: contribuir para o desenvolvimento
1 É importante destacar que a ação em Sarzedo não pôde ser concluída,
em virtude do pequeno envolvimento das lideranças locais e da gestão
municipal para a execução de tal projeto, condição indispensável para sua
realização.
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local e o fortalecimento comunitário e fomentar a construção
da autonomia e da emancipação social dos grupos locais,
através da formação de novas lideranças e da ampliação da
participação cidadã na gestão do território e na tomada de
decisões na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Quanto a seus objetivos específicos (curto prazo) realçam:
a) disseminar metodologias e práticas de planejamento
compartilhado na RMBH, instrumentalizando lideranças
comunitárias e jovens estudantes para ações de conhecimento
da realidade local, planejamento participativo e intervenção
nos territórios onde habitam; b) contribuir para o conhecimento
da realidade metropolitana, promover o intercâmbio e a
disseminação de informações, bem como a geração de
sentimento de pertencimento ao território; e c) ampliar a
articulação metropolitana, a presença e a participação da
Universidade nos municípios, através de ações extensionistas.
Buscando atingir estes objetivos, o projeto trabalhou
com as seguintes ações e metodologias:
• Identificação do capital social em cada território,
contato com as escolas, convite à participação de
16
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professores, jovens e novas lideranças;
Capacitação das lideranças, através de módulos
•
formativos, seminários e rodas de conversa;
•
Mapeamento dos territórios: diagnóstico das
potencialidades e problemas a enfrentar;
• Identificação de um problema prioritário e planejamento
participativo para intervenção nos territórios;
• Realização de intervenção comunitária no território:
comunidade envolvida no projeto, um problema
prioritário solucionado pela própria população;
• Registro audiovisual de todo o processo e difusão dos
resultados: produção de fotos e documentário sobre
o processo, lançamento de caderno de experiências.
Como será visto na próxima seção, as ações em campo,
propostas pelos parceiros e envolvidos com as atividades em
cada semestre, foram muito diversas entre si e surpreenderam
por sua criatividade e mesmo por sua especificidade, para
além do esperado inicialmente. Estas especificidades foram
dadas tanto pelas demandas de cada parceiro, em cada cidade,
quanto pelos anseios expressados pelos alunos das escolas
envolvidas e pelos próprios alunos da disciplina extensionista
da UFMG, com formações acadêmicas e áreas de atuação
diferentes a cada semestre.
Os parceiros em cada município também apresentam
perfis diferentes:
• Em Nova União, foram envolvidos no projeto: União
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova União
– Unicicla; Grupo de Acompanhamento da Revisão do
Plano Diretor; Grupo de Capoeira Abadá; Movimento
de Assentados do Assentamento Ho Chi Minh, do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem. Terra –
MST; Conselho de educação; Conselho da Juventude;
Fórum da Juventude; Prefeitura de Nova União; Centro
de Referência da Assistência Social – CRAS Nova
17
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União; Grupo de estudos, pesquisa e extensão em
economia popular e solidária da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais –
Colmeia/UFMG; Programa Polos de Cidadania da UFMG;
Consultoria Júnior – UCJ/UFMG;
• Em Vespasiano, participaram do projeto como parceiros:
Associação Espaço Sócio Cultural Diadorim; Secretaria
de Desenvolvimento de Vespasiano; Departamento
de Psicologia da UFMG; Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS Vespasiano; Centro de Artes
e Esportes Unificados – CEUs Vespasiano; Escola
Municipal José Paulo de Barros; Escola Estadual José
Gabriel de Oliveira; Escola Estadual Francisco Viana;
Grupo de Apoio Psicológico e Emocional – GAPE;
• Em Sarzedo: Secretaria de Planejamento da Prefeitura;
Grupo de Acompanhamento da Revisão do Plano
Diretor; Emater e ONG CoMvida;
• Em Matozinhos: Projeto Manuelzão – UFMG; Subcomitê
da Bacia Hidrográfica do Carste – SCBH Carste; Câmara

18
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Legislativa de Matozinhos e Escola Estadual Professora
Vitiza Octaviano Viana.
Entende-se que o projeto trouxe elementos inovadores,
destacando-se: a visão de cidadania metropolitana, não
municipalista; a integração intermunicipal e intersetorial;
o envolvimento das escolas públicas e dos conselhos; a
construção de propostas de ação baseadas em demandas
locais, previamente identificadas; a introdução de práticas
de diagnóstico e planejamento participativo, com alunos
e lideranças locais; a realização de intervenções via ação
coletiva; os processos de formação e capacitação continuada;
a disseminação de informações; e, por fim, o fortalecimento da
extensão universitária.
Para permitir ao leitor uma melhor compreensão
das ações, apresenta-se, a seguir, uma breve conceituação
do Programa dos Lumes, bem como sua linha do tempo e
referências conceituais e outras fontes de informação, para,
em seguida, apresentar os relatos de experiências dos alunos
sobre os três municípios trabalhados.
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O Programa Lumes
Roberto Luís de Melo Monte-Mór e Clarice Libânio
Entre 2009 e 2011 a UFMG foi contratada pelo Governo de
Minas para elaborar o Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI/RMBH.
Entre 2013 e 2015 foi elaborado, como desdobramento, o projeto de
Macrozoneamento Metropolitano – MZ/RMBH, um dos programas
constantes das 28 políticas propostas no PDDI.
Também nesse contexto iniciou-se a implantação do
Programa Lugares de Urbanidade Metropolitana – Lumes,
proposto como forma de “organizar e difundir informações
e conhecimentos produzidos na implementação do Plano
Metropolitano, sobre os programas e projetos em andamento e
sobre as prioridades em discussão, para garantir a participação
e integração, no sistema de planejamento, dos diferentes
agentes metropolitanos”.
Parte-se da perspectiva de que o planejamento público
deve considerar “de modo inquestionável a centralidade
do sujeito na civitas, absoluta e local, mas também e
principalmente, no espaço urbano ampliado – a ‘civitas
metropolitana’ – implicando a construção de um sentido de
identidade e do fortalecimento do exercício da cidadania, agora
em escala urbano-regional” (UFMG, 2011: 33). A proposta de
tratar o planejamento como ‘aprendizado social’ (FRIEDMANN,
1991) vem dar sentido horizontal às relações entre o saber
técnico-científico e o saber emanado da vivência cotidiana e
do senso comum e a necessária troca de conhecimentos entre
esses saberes, que tendem a convergir.
20
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A principal referência para um planejamento
metropolitano integrado é o desenvolvimento de um sentido
de cidadania metropolitana que contribua para um processo
de integração socioespacial e maior coesão entre os vários
agentes que atuam na região (municípios, sociedade civil e
governo estadual). Para alcançar este sentido de cidadania
ampliada há que transcender os limites municipais, articular
as várias escalas de poder e aprofundar os mecanismos e
processos de participação, integração, cooperação e articulação
supramunicipal, ampliando o atendimento e a inclusão da
população metropolitana em toda sua diversidade.
O Programa dos Lumes objetiva assim contribuir para o
incremento do planejamento metropolitano na RMBH, através
de ações de democratização da informação, de fortalecimento
institucional, de ampliação da participação cidadã na gestão
do território e de consolidação das ações de pesquisa e
extensão dentro da UFMG.
Entre seus objetivos específicos realçam:
• Contribuir para o delineamento e disseminação de um
sentido de identidade, cidadania e pertencimento no
contexto da RMBH, superando uma visão puramente
municipalista da vida cotidiana;
• Promover o intercâmbio de informações, o diálogo,
a produção de conteúdos colaborativos e a
cooperação entre os agentes metropolitanos, de
forma a desenvolver uma governança forte na RMBH,
fortalecendo espaços de colaboração entre governos,
setor privado e sociedade civil;
•
Criar uma rede de informações de direção dupla,
tanto produzindo dados e informações locais quanto
divulgando o conhecimento que vem sendo produzido
na UFMG e em outras universidades, em articulação
com o Sistema de Gestão Metropolitana da RMBH;
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• Fomentar a participação cidadã por meio das tecnologias
de comunicação e informação, ampliando os canais de
comunicação e acesso dos cidadãos metropolitanos;
•
Contribuir para o fortalecimento institucional das
entidades públicas e privadas e fomentar a construção
da autonomia e da emancipação social dos grupos
locais, conjugados à compreensão das questões
metropolitanas;
• Apoiar os municípios, por meio da articulação entre
sociedade civil, poder público e universidade para
acompanhamento do planejamento metropolitano e
aprofundamento dos processos participativos;
• Formar e qualificar populações e gestores locais para
o planejamento metropolitano e contribuir para as
práticas de gestão pública nos diversos municípios
da RMBH;
• Formar alunos da UFMG na temática interdisciplinar
do planejamento metropolitano;
• Articular os saberes técnico-científicos e populares
locais na construção e disseminação de uma visão
coletiva de planejamento e cidadania metropolitana.
Para atingir os objetivos propostos delinearam-se três
projetos paralelos, quais sejam:
•
Lumes virtuais: Sistema Digital de Informações
Metropolitanas – com levantamento e disseminação
de informações para o planejamento metropolitano,
através do portal www.rmbh.org.br/;
•
Lumes presenciais no território – interação direta
com a comunidade e público atendido (moradores,
sociedade civil organizada, técnicos e gestores
dos municípios), através da oferta de processos
formativos/cursos de capacitação e fortalecimento
institucional, além da implantação de espaços físicos
nos municípios;
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•
Estruturação e implantação de um “Internato
Metropolitano”, envolvendo diversos departamentos
e unidades da UFMG na oferta de disciplinas,
estágios curriculares e pesquisas em temáticas
vinculadas à cidadania metropolitana, planejamento
urbano participativo, governança e desenvolvimento
regional integrado.
Ao final, espera-se contribuir para promover e qualificar
a ação cidadã no processo de planejamento, reunindo
e divulgando informações e construindo um processo
participativo permanente que visa transformar a população
metropolitana em sujeito do seu próprio planejamento, e não
apenas objeto, como é comum acontecer no planejamento
tradicional.
Ademais, busca-se consolidar o sentido de solidariedade
e de identidade metropolitana, o sentido de pertencimento,
o (re)envolvimento das populações com seus territórios,
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suas comunidades, crenças, práticas e valores, além do
fortalecimento da governança metropolitana e das instituições
públicas, privadas e sociais atuantes na região. Em suma, o
Programa pretende contribuir de forma ativa e intensa para a
construção do sentido de cidadania metropolitana.
Mais diretamente relacionada à temática deste caderno
é a terceira linha de ação do programa, ligada à extensão
universitária. Ao se construir uma linha do tempo do Programa,
a atividade extensionista é a que mostra maior consistência
e continuidade. De acordo com sistematização proposta por
Grossi, Cruz e Nassif (2018), entre 2016 e 2018 foram 128 alunos
de graduação envolvidos nas disciplinas, metade dos quais do
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG.
Buscando integrar a prática do planejamento
metropolitano com a formação dos alunos da Universidade, foi
constituída pela equipe dos Lumes uma disciplina em formato
de oficina multidisciplinar, com carga horária dividida entre
conteúdos teóricos e ação prática.
Até o segundo semestre de 2019 já foram ofertadas 13
turmas. Atualmente as disciplinas têm sido ofertadas em duas
unidades da UFMG: Faculdade de Ciências Econômicas – FACE e
Escola de Arquitetura e Design – EAD, mas acolhem alunos de
todos os cursos da Universidade.
A formação inicia-se com uma abordagem teórica,
quando os alunos discutem sobre os conceitos de urbanidade,
planejamento participativo, arranjo metropolitano e a história
do planejamento na Região. Em seguida são realizados
seminários com os envolvidos no PDDI e MZ, bem como
iniciados diálogos com os parceiros de cada cidade. Por fim, os
alunos realizam pesquisas de campo, ações de planejamento
compartilhado e intervenção urbana junto com os moradores
e instituições de cada território.
Além dos alunos de graduação, oriundos de mais de 17
cursos diferentes, também têm participado das ações alunos de
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Mestrado e Doutorado. Em todo este processo, foram também
produzidos e apresentados vários artigos pelos professores
e pelos alunos, além de outros materiais de destaque,
entre os quais: cartilha participativa Planos Diretores, Guia
metropolitano, Mapa colaborativo da identidade cultural,
cartilha de acesso à universidade, entre outros formatados
especificamente a partir das demandas das comunidades
envolvidas nas ações de extensão.
Em 2018 se fortaleceu a parceria com a ONG Favela é Isso
Aí para realização do projeto Núcleo de Cidades – voltado para
a prática do planejamento compartilhado junto a alunos de
escolas públicas, criando na base do aprendizado um olhar
coletivo para o território da vida cotidiana do cidadão em
formação –, financiado pelo Fundo Socioambiental Caixa/
Programa Casa Cidades; além de viabilizar a impressão de
uma primeira versão do Guia Metropolitano, ferramenta
fundamental para o (re)conhecimento do território e a
formação do sentimento de pertencimento e de identidade
metropolitana na RMBH.
Entre as várias ações acompanhadas e/ou desenvolvidas
pelos alunos das disciplinas foram escolhidas três para
compor os relatos da segunda parte deste caderno, relativas
ao primeiro semestre de 2019, apresentadas nas próximas
páginas, quais sejam: Resenha na comunidade de Vespasiano;
Instituto Sou Capaz/Fórum da Juventude de Nova União e 1ª
Caminhada Reconhecendo o Parque Municipal Barrocão, em
Matozinhos.
Já com quatro projetos de extensão (PROEX) aprovados e
desenvolvidos, pode-se afirmar que a prática extensionista tem
trazido significativos benefícios para os alunos da UFMG, bem
como para as comunidades parceiras. Os alunos tiveram um
grande envolvimento, em geral, e relataram quão importantes
foram a prática e o contato com as comunidades locais. As
comunidades e parceiros dos variados projetos atendidos –
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localizados em vários municípios da RMBH – vislumbram a
possibilidade de contar com os alunos e professores no reforço
a suas causas e demandas, não apenas através do trabalho
despendido, mas também no apoio institucional e social.
Por outro lado, a proposta tem o desafio de constituir
uma forma efetiva e eficiente de imersão dos alunos junto aos
parceiros, para que se possa garantir uma maior presença nas
comunidades trabalhadas e, com isso, uma visão mais próxima
das realidades locais, suas demandas e possibilidades de
ação compartilhada. Até o momento esta imersão tem se
dado apenas no município de Raposos – sob supervisão da
professora Junia Ferrari, da EAD –, mas a perspectiva é que, a
médio prazo, esta seja uma rotina para todos os alunos, em
todos os municípios parceiros das disciplinas.
As conclusões a respeito do impacto dos Lumes na
efetivação da participação no planejamento metropolitano
são preliminares, visto que o programa está em processo,
extremamente promissor, mas ainda embrionário. Nos últimos
anos vem realizando seus projetos piloto, mas ainda não pode
ser considerado como uma ação consolidada e uma prática
cotidiana no planejamento territorial da RMBH.
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Entretanto, é impossível não perceber que suas ações
apontam para muitas janelas de possibilidades e trazem
indubitavelmente uma perspectiva de efetiva participação
dos alunos, em parceria com os moradores da região, na
construção compartilhada das políticas metropolitanas.
Desde o início o programa mostrou que é possível envolver
os cidadãos na prática do planejamento e que as pessoas se
interessam – de fato – e se empolgam quando são chamadas
a fazer juntas e a refletir sobre sua realidade para além da
simples sobrevivência cotidiana. Nesse mesmo sentido Sosa
(2017) aponta que
A importância de políticas como a dos Lumes é a de
permitir a participação na escala do “espaço vivido”
e a aproximação do planejamento com os cidadãos,
o que garante uma melhor participação cidadã
e consequentemente uma melhor qualidade da
democracia, sendo uma escala de disputa na qual o
cidadão pode se envolver de forma ativa na tomada
de decisões, incentivando o fortalecimento de uma
democracia metropolitana (...). (SOSA, 2017, p. 17).

Em suma, é fundamental entender que, ainda
preliminarmente, são vários os resultados do Programa, ou
suas contribuições e avanços, especialmente no sentido
de: a) ampliar a voz dos sujeitos/cidadãos na tomada de
decisões sobre o espaço metropolitano; b) fomentar a prática
da discussão da política pública nos municípios, através
das vivências e experiências concretas de planejamento;
c) provocar o sentimento de pertencimento ao território
metropolitano, numa visão para além do município; d)
contribuir para a criação de uma cultura de participação na
RMBH; e) aproximar a estrutura da governança metropolitana
do cotidiano dos municípios e dos cidadãos; e f) formar os
alunos da UFMG na temática do planejamento metropolitano
e na prática da construção compartilhada de programas e
projetos no território.
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Fica ainda como desafio garantir que tais práticas
sejam contínuas e ampliem sua capilaridade, seu escopo e
abrangência territorial e, portanto, seus resultados e impactos
ao longo do tempo. Como um Programa sem financiamento
próprio, que hoje depende de recursos e bolsas advindos de
outros programas da UFMG, tem tido muitas limitações que
precisam ser superadas para a consolidação das metodologias
já testadas – e que mostraram sua eficácia nos projetos piloto.
Por fim, espera-se que no futuro da nossa metrópole os
processos de planejamento possam contribuir para ampliar o
direito à cidade, enfrentar e romper a pseudoparticipação dos
cidadãos nas políticas públicas, através da incorporação dos
processos de produção coletiva de conhecimento, colaboração
e integração intrarregional, criando assim uma rede de
metropolitana formada pelos vários agentes que atuam nesse
território tão plural.
Os Lumes são uma pequena parte deste esforço, apenas
iniciado, mas com grandes promessas para o futuro.
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Linha do tempo
2009/2011 – Elaboração da Política Metropolitana Integrada de
Democratização dos Espaços públicos e do Programa Lugares
de Urbanidade Metropolitana dentro do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da RMBH – PDDI-RMBH (UFMG, 2011)
2010 – Levantamento de equipamentos culturais e bibliotecas
municipais, como possíveis locais de implantação de LUMEs
25/08/2011 – II SEMINÁRIO DA FRENTE DA CIDADANIA
METROPOLITANA – Discussão das funções públicas de interesse
comum e o papel e importância dos Lumes
04/06/2012 – Encontro da Sociedade Civil da RMBH
2013/2015 – Projeto Macrozoneamento metropolitano – Início
da implantação de projetos-piloto dos LUMES – Parceria com
Espaço sociocultural Diadorim para implantação de um LUMES
físico
07 e 08/2015 – Pesquisa e Mapeamento da Identidade Cultural da
RMBH – Visitas técnicas realizadas em 29 dos 34 municípios da
RMBH para coleta de dados e entrevistas para a identificação
de pessoas, grupos, locais, atividades culturais. Elaboração do
Mapa da identidade cultural
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2015 – EDITAL PROEX Nº 06/2014 – Projeto de Extensão LUMES –
Lugares de Urbanidade Metropolitana
20/03/2015 – Oficina de Mapeamento Colaborativo – capacitação
para a elaboração de mapeamentos colaborativos em Ribeirão
das Neves
15/10/2015 – Seminário de Extensão Universitária – Semana do
Conhecimento UFMG – Participação dos alunos e bolsistas de
extensão envolvidos nas atividades e processos comunitários
de investigação e implantação de LUMES na RMBH
02/12/2015 – Atividade Comunitária – Café com Prosa – Mobilização
para a participação e cidadania comunitária e metropolitana
no Residencial Laranjeiras, em Vespasiano. Café comunitário,
realização Espaço sociocultural Diadorim
07 a 12/2015 – Diagnóstico de comunicação para o programa LUMES
realizado pelo Laboratório de Planejamento da Comunicação –
Agência Solidária do Departamento de Comunicação da UFMG,
com apoio da Associação Imagem Comunitária – AIC
14/07/2015 – Atividade Comunitária – visita ao pomar das
indústrias – Visita técnica e debate de questões intermunicipais
e metropolitanas – troca de experiências do grupo da biblioteca
Diadorim, Vespasiano, com o grupo do Pomar do Bairro das
Indústrias
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11/2015 a 05/2016 – Mapeamentos da Cultura a Associativismo
em Ribeirão das Neves – Entrevistas realizadas com 100 pessoas
no bairro Santa Martinha e 50 pessoas no bairro Justinópolis,
em Ribeirão das Neves, para a identificação e mapeamento
de atividades culturais e iniciativas de associativismo e
cooperativismo
09 a 12/2015 – Mapeamentos da Cultura e Associativismo em
Vespasiano – Entrevistas realizadas com 15 pessoas no bairro
Santa Clara, em Vespasiano, para a identificação e mapeamento
de atividades culturais e iniciativas de associativismo
14/03/2015 – Oficina de Projetos Sociais e Culturais – Módulo
01 – Capacitação para a elaboração de projetos – Espaço Sócio
Cultural Diadorim, Vespasiano
27/06/2015 – Seminário sobre Mobilidade Urbana na RMBH
24/10/2015 – Oficina de Projetos Sociais e Culturais – Módulo
02 – Capacitação para a elaboração de projetos – Espaço Sócio
Cultural Diadorim, Vespasiano
12/2015 a 03/2016 – Guia Metropolitano – Projeto piloto em
Jaboticatubas, Capim Branco, Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro
Leopoldo e Nova Lima – Levantamento de dados em três ZIMs,
50 entrevistados
2016 – EDITAL PROEXT 2016 – Sistema Digital de Informações
Metropolitano instrumentos para inclusão e difusão do
conhecimento para o planejamento metropolitano – Pesquisas
de campo, mapa da identidade cultural, Lumes virtuais
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2016/2018 – Revisão dos Planos diretores de 11 municípios
– Formação, supervisão e consolidação dos Grupos de
Acompanhamento, instalação de Espaços plano diretor e da
elaboração dos Planos, com envolvimento da sociedade civil e
representantes do poder público
03 a 07/2016 – Piloto do Internato Metropolitano – Primeira turma –
Professora ministrante Clarice Libânio; Professoras supervisoras:
Júnia Ferrari e Jupira Mendonça. Projetos acompanhados:
Coopervesp – Vespasiano; Feira Saia da Linha – Vespasiano;
Incubadora Criativa – Ribeirão das Neves; Associação Santa
Martinha – Ribeirão das Neves; Parque Barrocão – Matozinhos
04 a 07/2016 – Mapeamento participativo do parque Barrocão –
Atividade dos alunos com os moradores do entorno do parque
08 a 12/2016 – Disciplina Lumes – turma 2 – EAD/UFMG – Professora
ministrante: Júnia Ferrari. Orientadoras: Florencia Sosa e Laís
Grossi. Projetos acompanhados: Projeto Casulo – Ribeirão das
Neves; Parque Barrocão – Matozinhos; Vila Vicentina – Raposos
07/07/2016 – Seminário IV WPSC/RJ – Participação do professor
Roberto Monte-Mór e da pesquisadora Clarice Libânio no IVº
World Planning Schools Congress para a apresentação do
projeto LUMES RMBH.
11/11/2016 – I Encontro de Urbanismo Colaborativo – Curitiba
– Participação dos Alunos para apresentação dos trabalhos
desenvolvidos na disciplina do segundo semestre de 2016.
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03 a 07/2017 – Disciplina Lumes – turma 3 – EAD/UFMG – Professora
ministrante: Júnia Ferrari. Orientadoras: Florencia Sosa, Lisandra
Mara e Mariana Vanucci. Projetos acompanhados: Feira Saia da
Linha – Vespasiano; Vila Vicentina – Raposos; Guia metropolitano
– seis municípios; Elaboração da cartilha dos Planos diretores –
11 municípios; IN FOCO – Esmeraldas; CONVIDA – Sarzedo
19 a 21/10/2017 – II Encontro de Urbanismo Colaborativo em
Brasília – Participação dos Alunos para apresentação dos
trabalhos desenvolvidos na disciplina, particularmente o Guia
Metropolitano
01/07/2017 – Encontro com parceiros – Foram apresentados os
projetos e ações do semestre 01/2017 na praça da EAD/UFMG
com feira e roda de conversa
08 a 12/2017 – Disciplina Lumes – turma 4 – EAD/UFMG – Professora
ministrante: Júnia Ferrari. Projeto acompanhado: Praça Aberta –
Raposos
08 a 12/2017 – Disciplina Lumes – turma 5 – FACE/UFMG – Professor
ministrante: Roberto Monte-Mór; Monitora: Clarice Libânio.
Projetos acompanhados: Serra do Elefante – Mateus Leme;
Associação das Artesãs – Rio Manso; Atlas Culinário – Juatuba;
UNICICLA – Nova União; Escola Estadual – Itatiaiuçu; Horta
comunitária – Capim Branco; Revitalização da Feira – Caeté; Feira
de Produtores – Nova União.
03 a 07/2018 – Disciplina Lumes – turma 6 – EAD/UFMG –
Professora ministrante: Júnia Ferrari. Projetos acompanhados:
Praça Aberta – Raposos.
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05/2018 – Apresentação trabalho no VIII Encuentro de Docentes
e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la
Ciudad, em Córdoba, Argentina – Artigo escrito por Junia Ferrari,
Florencia Sosa e Luisa Lopes
03 a 07/2018 – Disciplina Lumes – turma 7 – FACE/UFMG – Professor
ministrante: Roberto Monte-Mór. Convidadas: Clarice Libânio; Ana
Mourão e Cintya Ornelas. Projetos acompanhados: Mapeamento
da Trama Verde Azul em Caeté, Nova União e Sarzedo
08 a 11/2018 – Disciplina Lumes – turma 8 – EAD/UFMG –
Professora ministrante: Júnia Ferrari. Projetos acompanhados:
Casa de Gentil – Raposos
08/2018 a 07/2019 – Edital PROEX – Planejamento Metropolitano
e Local: a experiência dos LUMEs e da Trama Verde e Azul na
RMBH
08 a 11/2018 – Disciplina Lumes – turma 9 – FACE/UFMG – Professor
ministrante: Roberto Monte-Mór. Professora Convidada: Clarice
Libânio. Projetos acompanhados: Fórum da Juventude de Nova
União; Feira das Profissões Vespasiano; Museu de Sarzedo
03 a 06/2019 – Disciplina Lumes – turma 10 – FACE/UFMG – Professor
ministrante: Roberto Monte-Mór. Professora Convidada: Clarice
Libânio. Projetos acompanhados: Fórum da Juventude de Nova
União; Resenha na comunidade de Vespasiano; Parque Ecológico
do Barrocão – Matozinhos
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03 a 04/2019 – Disciplina Lumes – Turma 11 – EAD/UFMG –
Professora ministrante: Júnia Ferrari. Projeto acompanhado: A
questão da mineração no Vetor Sul da RMBH.
08 a 12/2019 – Disciplina Lumes – turma 12 – FACE/UFMG – Professor
ministrante: Roberto Monte-Mór. Projetos acompanhados:
Fórum Lixo e Cidadania de Nova União; Economia popular em
Vespasiano; Parque Ecológico do Barrocão – Matozinhos
08 a 09/2019 – Disciplina Lumes – Turma 13 – EAD/UFMG –
Professora ministrante: Júnia Ferrari. Projeto acompanhado:
Travessia do Parque Nacional Serra do Gandarela, em parceria
com a Casa de Gentil – Raposos
Fonte: elaboração própria, 2018 (atualização 2019).
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1a Caminhada Reconhecendo
o Parque Municipal Barrocão
Juliana Ribeiro de Aquino
Nome do projeto ou ação: Núcleo de cidades/Lumes/1ª Caminhada
Reconhecendo o Parque Municipal Barrocão
Entidade ou grupo responsável: Favela é Isso Aí e Programa Lumes/
CEDEPLAR-UFMG
Outros parceiros envolvidos na ação: Projeto Manuelzão – UFMG; Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Carste – SCBH Carste; Câmara Legislativa de Matozinhos e Escola Estadual Professora Vitiza Octaviano
Viana.
Local onde a ação foi desenvolvida: Parque Municipal Ecológico do
Barrocão, bairro São Paulo – Matozinhos – MG

A ação em Matozinhos, que já havia sido iniciada
em 2016, na primeira disciplina dos Lumes, foi retomada
somente no primeiro semestre de 2019, em substituição
à mal sucedida ação em Sarzedo. Os alunos da disciplina
“Tópicos em Desenvolvimento Econômico e Regional: Práticas
em Planejamento Metropolitano e local: A experiência dos
Lumes na RMBH” puderam conhecer e articular ações junto
à comunidade do bairro São Paulo em Matozinhos, buscando
fortalecer o uso do Parque Municipal Ecológico do Barrocão.
Esta ação se integra especialmente com a perspectiva da
Trama Verde Azul – TVA, proposta de ordenamento territorial
do Macrozoneamento Metropolitano (UFMG, 2014).
A disciplina tem como foco o envolvimento teórico-prático
dos alunos com a temática do planejamento urbano e regional
e o conhecimento dos instrumentos Plano Metropolitano –
PDDI/RMBH e Macrozoneamento Metropolitano – MZ/RMBH. A
parte prática é dada por trabalhos de campo supervisionados
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em equipes transdisciplinares, culminando na realização de
ações nos municípios, com os projetos parceiros dos Lumes.
No ano de 2019, para a definição da ação principal do
grupo responsável pelo trabalho em Matozinhos, os alunos
tiveram, a cada semestre, três encontros com a comunidade,
onde em cada encontro uma etapa da ação era pensada e
articulada com os atores locais.
O Parque Municipal Ecológico do Barrocão foi criado
em 2014, através de uma lei municipal, cujo autor e apoiador
do parque, o vereador Sidirley Bento, esteve presente com o
grupo durante todo o processo, contribuindo nas questões
burocráticas ligadas à prefeitura e também na manutenção
do parque. Participaram também dos trabalhos figuras como
o ambientalista Procópio, os moradores Edna, Moisés, Ruth
e o vereador José Miguel, entre outros moradores da região.
Juntos, tentam, ainda que com pouco apoio e poucas mãos,
fazer a manutenção do local, o plantio de mudas e a capina,
além da conscientização e prevenção a queimadas no parque.
O primeiro encontro foi importante para o grupo se
reconhecer e entender o território onde o parque estava
localizado, o interesse imobiliário na região, a importância
patrimonial do parque e de seus arredores, percebendo
assim a necessidade de expandir a discussão para o
restante da comunidade.
Com este objetivo, o segundo encontro foi organizado junto
à Escola Estadual Professora Vitiza Octaviano Viana, atraindo
não só os alunos, mas também pais e professores. Procópio
e os alunos da disciplina fizeram uma breve apresentação do
Parque do Barrocão e logo após foi aberto para debater qual
seria uma ação possível de todos os presentes para contribuir
com o Parque.
Os alunos da disciplina Lumes apresentaram
rapidamente os resultados do diagnóstico técnico, do
diagnóstico participativo desenvolvido na reunião anterior
41

Participação e Cidadania

e as duas propostas de ações para o parque: a) corrida
ecológica no entorno do Parque Barrocão, com premiação de
participação e término dentro do parque; e b) piquenique e
aula ecológica dentro do parque, com participação dos alunos
das escolas locais.
A proposta quase unânime foi que as duas ações
fossem unidas, de modo que fosse realizada uma caminhada
ecológica saindo da prefeitura municipal de Matozinhos e que
terminasse em um piquenique dentro do parque. As atividades
e autorizações necessárias para viabilização da ação foram,
então, listadas e divididas entre os presentes.
O processo de definição e planejamento da ação,
construído de modo coletivo ao longo dos dois primeiros
encontros, teve como resultado a “1ª Caminhada rumo ao
Parque Municipal do Barrocão”, realizada no dia 15 de junho de
2019. A caminhada objetivou chamar a atenção da população
da cidade e, sobretudo, do poder público, para a necessidade
de ocupação do parque como um espaço que deve ser
preservado, entendendo a necessidade de fomentar junto
à população de Matozinhos o sentimento de pertencimento
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em relação ao Parque e cobrar dos responsáveis a correta
manutenção e estruturação do local.
Todas as tarefas definidas no segundo encontro com os
parceiros em Matozinhos foram realizadas de forma conjunta:
confecção da arte de divulgação, alinhamento com a guarda
de trânsito, solicitação de apoio da Copasa, confecção das
medalhas e das faixas, divulgação nas mídias da cidade, etc.
Antes mesmo da caminhada foram desenvolvidos projetos
pelos alunos e instalado mobiliário de uso público no local,
com mesas e bancos de madeira, além de serem propostas
perspectivas para uma futura academia comunitária.
Com um percurso de aproximadamente quatro
quilômetros e meio, o ponto de concentração escolhido foi a
Praça Bom Jesus, no centro da cidade, onde está localizada a
prefeitura. A caminhada teve início pelo centro de Matozinhos,
com os participantes munidos de faixas, cartazes e batuques,
chamando aqueles que passavam a se juntar à caminhada.
O grupo seguiu o percurso pelas ruas até o bairro São Paulo,
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tendo sido finalizado dentro do Parque Municipal do Barrocão,
onde todas e todos expuseram a experiência da caminhada,
como foi ter participado de sua organização e a importância de
estar presente no parque, utilizando-o.
Ainda que até o dia da ação muitos novos atores tenham
se aproximado na luta pela efetivação do Parque do Barrocão,
viu-se também que a pequena adesão dos moradores e a
falta de apoio do poder público ao Parque são elementos
que enfraquecem e dificultam sua efetivação e promoção. Foi
possível perceber que esta ação aproximou muito mais pessoas
do parque e entre elas mesmas. A partir da ação, outras escolas
tiveram acesso ao parque, começaram a fazer gincanas e
caminhadas organizadas por professores e educadores locais.
Novos voluntários começaram a contribuir para a manutenção
e preservação do parque.
Com isso pode-se dizer que a ação, à sua maneira,
contribuiu para o fortalecimento local e deu origem a uma
segunda etapa dos trabalhos, em realização no segundo
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semestre de 2019. A fim de ampliar a discussão para outros
atores, foi proposto o Seminário Trama Verde Azul e o potencial
do Parque Ecológico do Barrocão. A estratégia é discutir
amplamente a importância do Parque Municipal Ecológico do
Barrocão, contextualizando-o na perspectiva da Trama VerdeAzul, integrando-o a seu entorno, que inclui a Bacia do Ribeirão
da Mata, o Parque Estadual de Cerca Grande, o Monumento
Natural Estadual Vargem da Pedra, o Distrito de Mocambeiro,
entre outros bens culturais e ambientais de grande relevância.
Assim acredita-se que levando a discussão para outras
instâncias possa-se fortalecer a base, seja reconhecendo
o importante papel que os voluntários e as escolas têm
desenvolvido no parque, seja na devida cobrança à Prefeitura
e órgãos que tem o dever de cuidar de um patrimônio público.
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Brota lá!
Resenha na comunidade

Poliana Vasconcelos Dias
Nome do projeto ou ação: Núcleo de cidades/Lumes/Brota lá! Resenha
na comunidade.
Entidade ou grupo responsável: Favela é Isso Aí e Programa Lumes/
CEDEPLAR-UFMG
Outros parceiros envolvidos na ação: Associação Espaço Sócio Cultural
Diadorim
Apoio: Secretaria de Desenvolvimento de Vespasiano; Departamento de
Psicologia da UFMG; Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
Vespasiano; Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUs Vespasiano;
Escola Municipal José Paulo de Barros; Escola Estadual José Gabriel de
Oliveira; Escola Estadual Francisco Viana; Grupo de Apoio Psicológico
e Emocional – GAPE.
Local onde a ação foi desenvolvida: Vespasiano – MG

Em Vespasiano estão sendo desenvolvidas, desde 2015,
ações continuadas, em parceria com o Espaço sócio cultural
Diadorim. Dentro do projeto Núcleo de Cidades, foram
realizadas ações em três semestres distintos. Em 2018 iniciouse um projeto de formação comunitária, objetivando unir as
lideranças do bairro Dona Clara e adjacências em torno de
causas e ações comuns para o território.
Este grupo apontou a necessidade de se realizar ações
nas escolas públicas locais, reforçando a metodologia já
prevista no programa, de forma a que foram contatadas
as diretoras e educadoras da Escola Estadual José Gabriel
de Oliveira. Os professores e alunos apontaram a falta de
informações sobre como entrar no ensino superior, o que se
tornou o tema de trabalho do primeiro grupo de alunos da
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UFMG. Foram realizadas pesquisas com professores e alunos
da escola para levantar expectativas, grau de conhecimento,
demandas por informação e a profissão pretendida por cada
um. Em seguida, realizou-se uma Feira de profissões, com
debates com diversos profissionais, além da elaboração de
um Guia de acesso ao ensino superior.
Em 2019, as demandas mostraram-se de outra ordem.
Foi possível perceber que já havia certo envolvimento da
população, uma vez que já haviam acontecido nos semestres
anteriores atividades em parceria com o projeto. Como no
semestre anterior o que foi trabalhado envolveu os jovens e a
escola na temática do acesso à universidade, o projeto acabou
caminhando pela mesma vertente, de atenção às juventudes.
Num primeiro momento tivemos contato com alguns
membros da comunidade que foram convidados a participar da
nossa primeira reunião para conversa e coleta de informações.
As relações desenvolvidas durante o projeto compreendiam a
intensa comunicação com o Diadorim, que é uma biblioteca
pública comunitária situada no município de Vespasiano e foi
a responsável por nos apresentar o local, convidar o público
e alguns dos atores que seriam alvo de nossa construção.
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Ao longo dos encontros contamos muito com o apoio dos
responsáveis pelo CEUs e à medida que as reuniões iam
acontecendo percebemos que a adesão maior foi por parte
dos alunos da Escola Estadual Francisco Viana e da Escola
Estadual José Gabriel.
De início, fomos aos encontros abertos às demandas da
comunidade em geral. Entretanto, logo em seguida chegou até
nós uma demanda, trazida pelo coordenador do Diadorim, o
psicólogo Bruno Reis. Bruno havia recebido um pedido de apoio
da diretoria da escola, que tinha sido procurada por alunos,
relatando problemas dos colegas relacionados a questões
de saúde mental, tentativas de suicídio, automutilação e
depressão. Estes alunos se organizaram e formaram o Grupo de
Apoio Psicológico e Emocional – GAPE. Quando se estabeleceu
o contato entre eles e nosso grupo de alunos os mesmos já
tinham ideias e propostas, e desde o início estavam muito
envolvidos e interessados nas possíveis ações do projeto.
Envolvidos na disciplina dos Lumes, contamos com alunos
da UFMG dos cursos de: Administração Pública, Economia,
Engenharia de Controle e Automação, Gestão Pública, Psicologia
e Relações Econômicas Internacionais. Isso fez com que a ação
realizada pudesse ser vista de diversos pontos de vista, cada
um agregando os conhecimentos de sua área. Dando início
às rodas de conversa, como metodologia utilizamos a Análise
SWOT/FOFA e o Digrama de Relacionamentos para entender
melhor as vivências dos jovens, bem como as potencialidades
que existem no entorno da cidade.
Explicando brevemente: a matriz SWOT/FOFA é uma
ferramenta utilizada para fazer análise de cenários e
ambientes, usada como base para gestão e planejamento
estratégico destes, nos âmbitos interno e externo. O Diagrama
de Relacionamentos é um tipo de fluxograma que mapeia
os relacionamentos dentro de um sistema e é utilizado para
projetar e apurar atributos e como estes se relacionam com
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eventuais parceiros e com os objetivos do projeto. Foi preciso
adaptar moderadamente a ferramenta para utilizá-la no
contexto do projeto. Iniciamos com a Matriz SWOT/FOFA, em
que foram levantados os principais pontos, citados abaixo:
FORÇAS (potencializar):
• Biblioteca do Diadorim;
•R
 ádio local;
• Festival de Inverno e Boi da
Manta;
• Grupo de jovens;
• Bares locais e lanchonetes;
• F orró comunitário;
• Grupo de skatistas local.

OPORTUNIDADES (aproveitar):
• Praça da Juventude;
• Centro de Artes e Esportes
Unificados – CEU’s;
• Grupo de música e aulas de
canto;
• Festival de talentos escolares;
• Cursinho pré-vestibular local;
• Atividades no espaço
Diadorim.

FRAQUEZAS (eliminar):
• Falta de mobilização social;
• Saúde mental dos jovens;
• Escassez de voluntários;
• Falta de centros comerciais e
de lazer;
• Falta de divulgação aos
eventos locais;
• Alto número de dependentes
químicos.

AMEAÇAS (minimizar):
• Falta de investimento nas
escolas locais;
• Transporte público municipal e
intermunicipal ineficiente;
• Segurança pública;
• Economia informal,
dificultando renda fixa.

Como podemos ver, no momento dos diagnósticos foram
apresentadas questões diversas que envolvem a realidade da
comunidade. Ainda assim, como foi relatado anteriormente,
o foco principal do grupo continuou sendo nas demandas
voltas para a saúde mental dos jovens estudantes. Decidiu-se
então com o grupo de alunos das escolas locais e os demais
presentes nas reuniões que o projeto, no primeiro semestre
de 2018, seria desenvolvido com o foco em tal abordagem.
Tendo realizado então o diagrama de relacionamento para
identificar os atores fundamentais, segundo a comunidade,
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buscamos entender o que cada um fazia e como eles poderiam
contribuir para o projeto. O problema identificado, portanto,
foi ‘O alto índice de alunos com depressão na Escola Estadual
Francisco Viana’.
Após alguns meses de diálogos e ações com o grupo
de jovens, partimos então para o desenvolvimento da ação
final da disciplina, que aconteceu no dia 08/06/2019 no CEUs.
Algumas questões apontadas pelos jovens que deveriam, na
opinião deles, ser discutidas no evento eram:
• A apreensão da comunidade escolar (pais, professores
e os próprios alunos) ao atribuir sucesso a um
bom desempenho no ENEM e, concomitantemente,
relacionar o fracasso a ocupar os subempregos
disponíveis;
• A atuação deficitária do Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS e/ou do Programa de Saúde
da Familiar – PSF na comunidade, especialmente
impactantes sobre o atendimento aos jovens, que
também não contam com o apoio de psicólogos no
serviço público;
• Necessidade de intervenção junto à Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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Social, para melhorar os serviços públicos para
a população da região, entre eles atendimento
psicossocial, saúde, lazer, cultura e oportunidades de
formação e geração de trabalho e renda.
Com o projeto ainda em desenvolvimento e sem uma
ação concreta, marcamos a reunião com os jovens na Escola
Francisco Viana no intuito de envolver mais jovens, o diretor
da escola e as pessoas que estivessem dispostas a apoiar. Até
esse ponto, o que tínhamos de concreto era que a ação seria
realizada nas instalações do CEUs. O local foi escolhido para
que toda a comunidade pudesse ter acesso, envolvendo assim
não somente os alunos, mas também os pais e professores.
Pensamos que se o evento acontecesse dentro da escola
poderia dar a entender que o mesmo seria direcionado apenas
para aquele público, e sabemos que o assunto abordado é
de extrema importância, não somente para a juventude, mas
para qualquer faixa etária e meio social. Quando falamos em
saúde mental precisamos ter em mente que diversos são os
fatores que podem levar o sujeito a apresentar algum tipo de
sofrimento psicológico.
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Dentre as atividades propostas para a ação estavam:
• Levar um psicólogo, preferencialmente que atuasse
no CRAS/PSF ou outra unidade pública municipal,
para dar uma palestra aos alunos, familiares e
funcionários da escola a respeito das implicações do
sofrimento mental e a importância da busca por um
auxílio psicológico;
• Promover uma panfletagem na comunidade e entre os
presentes no evento a respeito da saúde mental dos
alunos e a importância do apoio dos pais, professores
e toda comunidade para tratar o tema;
•
Mediar um diálogo inicial entre a comunidade,
representada pelo Diadorim, o GAPE, o Executivo,
representado
pela
Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento Social e vereadores ligados à
comunidade, a respeito do tema e possíveis ações
do poder público no atendimento aos jovens e na
abordagem junto à comunidade escolar;
•
Promover um encontro para fomentar o diálogo
entre a comunidade e os órgãos responsáveis pelo
acompanhamento ou mudança efetiva na temáticaalvo do projeto, bem como em outras que, porventura,
surjam após a conclusão do projeto;
•
Promover um evento com atividades artísticas e
culturais no CEUs, para discussão acerca da depressão
e sofrimento mental na sociedade, bem como formas
alternativas de aliviar as pressões sofridas durante o
ensino médio.
Dentro desse planejamento foi possível desenvolver, em
conjunto com os alunos da disciplina e da escola, a programação
e organização do espaço para o dia do evento. Foram semanas
de muito trabalho, vários encontros e discussões para que
fosse atingido o objetivo. Nesse período foi muito satisfatório
perceber o envolvimento de todos em prol de um objetivo.
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Assim, depois de alguns encontros chegamos a seguinte
programação das atividades:
•
de
um
Mural
Criação
Emocional, que depois foi
fixado na cantina da escola.
Esse mural teve como
objetivo criar um espaço
onde os alunos pudessem
trocar mensagens positivas e
de apoio uns dos outros;
• Dinâmica para se discutir qual seria a definição
e diferenças entre Depressão e Ansiedade, com
participação de duas Psicólogas da UFMG;
•
Apresentações do grupo de dança Impacto Dom,
ligados ao Programa Fica Vivo do Morro Alto;
• Apresentação musical do Grupo Decompositores, com
músicas autorais e covers, formado pelos alunos da
Escola Estadual Francisco Viana;
•
da
Secretaria
Municipal
de
Apresentação
Desenvolvimento Social sobre os serviços à disposição
da comunidade;
• Apresentação do CRAS com orientações de acesso dos
jovens a direitos (ID Jovem, Isenção no ENEM, etc.);
•
Fala dos representantes dos Espaços apoiadores:
Diadorim e CEU;
• Fala dos alunos que compõem o grupo GAPE.
Conhecer a realidade dos jovens locais, escutar e, mais
do que isso, dar voz para que pudessem falar sobre algo
extremamente importante para eles, nos fez refletir sobre o
quanto as próprias cobranças sociais estão totalmente ligadas
aos sofrimentos e angústias que os jovens trazem nos dias
de hoje. A ação final foi um espaço aberto para se discutir
a temática de saúde mental, conforme havíamos planejado.
Apesar de ter tido uma boa adesão por parte de alguns atores
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importantes, como, por exemplo, o diretor da Escola Estadual
Francisco Viana, houve pequena presença de alunos, mesmo
havendo mobilizações para chamá-los para o evento nas
semanas que o antecederam.
Ainda assim, ter a presença de profissionais da psicologia
para esclarecer e discutir diversos pontos acerca do tema foi
relevante para impulsionar o projeto GAPE criado pelos alunos,
pois uma rede de apoio forte se criou dentro da escola. Apesar
de haver muito ainda a ser feito, nota-se uma constante
movimentação do grupo para que essa rede de apoio não acabe.
Apresentar à população e aos jovens os serviços que são
de direito potencializa o sentir-se parte de uma sociedade. Prova
disso foi o encontro final de todas as cidades participantes do
projeto em 2019 – Vespasiano, Matozinhos e Nova União –, onde
levamos alguns jovens para visitar pela primeira vez o campus
da UFMG. Lá eles puderam se apresentar, andar pelo campus
e com isso recebemos um feedback totalmente positivo, sobre
ter consciência de que esse espaço é também deles, que eles
são capazes de serem quem eles quiserem.
Finalizamos então com saldo positivo e satisfeitos com
o desfecho do projeto frente ao contexto que enfrentamos ao
longo do percurso e agradecemos a todos que fizeram parte e
contribuíram para que esse projeto acontecesse2.

2 O Projeto em Vespasiano, no segundo semestre de 2019, tomou outro rumo, com a
retomada das ações diretamente com o Diadorim, com a elaboração de um Guia da
economia popular em Vespasiano, que será lançado em 2020.
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Fórum da Juventude
de Nova União
Filipe Augusto Rodrigues Silva
Nome do projeto: Núcleo de cidades/Lumes/Fórum da Juventude de
Nova União
Grupo responsável: Favela é Isso Aí e Programa Lumes/CEDEPLAR-UFMG
Outros parceiros envolvidos na ação: Instituto Sou Capaz, União dos
Catadores de Materiais Recicláveis de Nova União – UNICICLA
Apoio: Prefeitura de Nova União; Grupo de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor; Emater; Grupo de Capoeira Abadá; Movimento
de Assentados do Assentamento Ho Chi Minh, do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem. Terra – MST; Conselho de educação; Conselho da Juventude; Fórum da Juventude; Prefeitura de Nova União;
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Nova União; Grupo
de estudos, pesquisa e extensão em economia popular e solidária da
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas
Gerais – Colmeia/UFMG; Programa Polos de Cidadania da UFMG; Consultoria Júnior – UCJ/UFMG.
Local onde a ação foi desenvolvida: Nova União – MG
Endereço eletrônico, redes sociais ou outros links para conhecer melhor a ação
Participação da Juventude: www.novauniao.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/juventude-ganha-voz/6578
Capoeira: www.novauniao.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/oficina-decapoeira-convivencia-na-construcao-da-juventude/6565
Unicicla: www.redesolmg.org.br/2018/07/contratacao-dos-catadores-da-unicicla-em-nova-uniao-redesol-mg.html
Assentamento: www.sitiogenesis.blogspot.com/2011/03/historico-doassentamento-ho-chi-minh.html

Quando chegamos a Nova União fomos surpreendidos
pela intensa atividade proporcionada pela participação popular
local. Vivenciamos um pequeno município, com cerca de seis mil
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habitantes, que de pacato não tinha nada, como poderá ser visto
na sequência. Ali estão: um assentamento do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, o Ho Chi Min; o Instituto
Sou Capaz, associação de jovens ligada ao CRAS de Nova União,
que tem em sua base dez projetos ou ações que buscam tornarse empreendimentos sociais; um território quilombola (que
ainda não conseguimos nos aproximar); uma feira de pequenos
produtores; e uma cooperativa de catadores, a UNICICLA,
protagonista na eliminação do lixão local e na implementação
da coletiva seletiva na cidade, em parceria celebrada em contrato
com a Prefeitura de Nova União. A estas iniciativas populares
nossa eterna gratidão e reconhecimento.
Neste cenário desenvolvemos três semestres de
experiências voltadas a compreender essas múltiplas
iniciativas, visando integrá-las e fortalecê-las. Cabe ressaltar
que o município de Nova União, embora pouco populoso, é
relativamente extenso, o que provoca a dispersão da população
(e das iniciativas populares) em pelo menos três núcleos: a área
rural ao norte, a área central (sede do município, conhecida
como Nova União), e Nova Aparecida, todos estes locais ligados
por estradas internas com relativa distância. Assim, embora
tenhamos nos deparado com múltiplas atividades, percebemos
também sua dispersão, o que diminuía o vigor e o resultado dos
esforços populares. Por isso, a partir da legitimidade da UFMG,
visitamos e dialogamos com os diversos grupos, ouvindo suas
questões e demandas, e fomos, ao longo tempo, negociando
possibilidades de aproximação dessas iniciativas e soluções
conjuntas para as diversas demandas elencadas.
Partimos então da enorme potência das iniciativas
populares locais e buscamos fortalecer espaços de diálogo
e resolução de demandas comuns, evitando absorver
demandas particulares. Nosso objetivo foi estabelecer
alianças e abrir cada vez mais o guarda-chuva para aglutinar
as diversas iniciativas populares que não brigavam, mas
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também conversavam pouco. Ao longo dessa construção
percebemos também uma importante presença da Prefeitura
de Nova União, numa atitude democrática de escuta e
diálogo a respeito dos temas elencados pela população.
Houve também parcerias importantes, como a de vereadores
e vereadoras, outras associações de catadores da região,
grupos de economia solidária de Belo Horizonte, do MST, de
grupos da UFMG, da Emater-MG… mas vamos aos poucos.
Nossa primeira ação foi auxiliar na construção do
Fórum Lixo e Cidadania de Nova União, em parceria com
a UNICICLA. Nesse momento, investimos esforços nas
demandas dos catadores e catadoras locais que, a partir do
Fórum, aumentavam e fortaleciam suas articulações locais e
regionais com espaços institucionais e grupos da sociedade
civil. Afinal, havia ali uma experiência modelo para a região
metropolitana de eliminação de um lixão e implementação
da coleta seletiva na cidade. A essa altura nossa participação
no Fórum foi tímida, mas fortaleceu nossa capacidade de
interlocução com os catadores pela presença e valorização do
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espaço construído por eles, além de nos aproximar de outros
grupos locais e, o que mais nos chamou atenção, o grupo de
jovens articulados pelo CRAS.
Assim, já no segundo semestre, conhecemos a realidade
dos diversos jovens envolvidos nos projetos, que foram
originados de uma história interessante. Um CRAS que saiu
do escritório para criar espaços de acolhimento e convivência
onde os jovens estão e a partir do que eles se identificam.
Essa política foi inicialmente traduzida em uma parceria
com o grupo Abadá Capoeira, que implantou uma oficina
pedagógica de capoeira. Com o passar dos anos, os jovens
agregados na capoeira foram estimulados a ter iniciativas
de acordo com suas capacidades e foram diversificando e
aumentando o número de projetos locais, e o CRAS aumentou
seus atendimentos. Com o passar dos anos, a maturidade
política do grupo o fez ativo na política pública da juventude
e os levou a criação do Conselho Municipal de Juventude.
Quando da nossa chegada, havia dez projetos em
gestação e diversas histórias. Uma delas é comum: jovens de
baixa renda com dificuldade de se manter, pois em Nova União
não é possível dar sequência no estudo superior e a oferta de
trabalho e renda é muito baixa. Amadurecemos coletivamente
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que nada adiantaria uma estrutura de projetos sociais que
não ajudassem a resolver a vida dos próprios jovens e de
suas comunidades. Assim, caminhamos para estruturar uma
associação, o Instituto Sou Capaz, visando gerar renda a partir
da organização e do empreendimento dos jovens.
Como parceiros, convidamos o Programa Polos de
Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG, para assessorar
juridicamente a construção dessa associação em um seminário
que ocorreu no Instituto de Geociências. Além da capacitação
técnica no direito, convidamos também a assessoria do
Grupo Colmeia de Economia Solidária – formando uma mesa
composta por quatro mulheres que socializaram diversos
saberes, orientando e capacitando as lideranças para levar a
frente o instituto – além da Consultoria Jovem da FACE/UFMG,
que ofertou aos jovens um curso sobre empreendedorismo e
suas ferramentas.
Para além da troca de saberes, cabe registrar a emoção
de muitos jovens que pela primeira vez pisaram dentro de uma
universidade e a alegria de todo grupo ao vê-los colocando
para si mesmos que aquele lugar também era deles. Com
certeza essa experiência foi transformadora para todos e todas.
Seguindo a criação do Instituto Sou Capaz, visamos
também uma mudança de qualidade na atuação política dos
jovens, tendo em vista que deveriam passar a construir uma
relação com mais autonomia em relação ao CRAS e à Prefeitura,
o que os chamava também para serem mais proativos e
protagonistas de suas vidas. E, em outra frente, continuamos
propositivos para a conquista de direitos pela política pública
de juventude. A essa altura – a partir de diversas vivências
semanais – tínhamos o diagnóstico comum de que os
empreendimentos em curso de estruturação, uns com mais
qualidade que outros, estavam excessivamente diluídos no
território e, para serem vistos e lembrados, era preciso evitar a
dispersão e buscar centralizar as ações em pontos estratégicos.
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Para tanto a criação de um Centro de Referência da
Juventude – CRJ seria de grande valia. Assim como no caso
da Associação, eles já tinham a demanda, a dificuldade maior
era tirar do papel. Conversamos com a Prefeitura, que se
mostrou muito disposta e capaz de reconhecer o trabalho
dos jovens, e logo sinalizou um possível local em Nova
Aparecida e pediu para estruturarmos um plano de trabalho
com atividades constantes. Como ação coletiva, fizemos uma
pré-inauguração do CRJ, com muita comida, música, grafite e
levantamento de demanda dos jovens dos arredores sobre
que atividades queriam, finalizando assim nosso segundo
semestre de trabalho.
Entre o segundo e o terceiro semestres também tivemos
experiências de peso, com duas visitas ao Assentamento Ho
chi Minh, do MST. O assentamento está localizado na área rural
e, além de conhecer um pouco da dinâmica específica desse
espaço, vimos o jeito de viver e a resistência do povo que
lá vive. Afinal, vimos como as terras que estavam em ruínas
e abandonadas devido à monocultura da cana-de-açúcar
transformaram-se em uma área produtiva para a agricultura
familiar e, mais do que isso, uma área de vigoroso reflorestamento
promovida pelos próprios assentados. Lá nos encantamos com
a capacidade transformadora da organização popular e com a
vida simples e cheia de sabedoria, uma novidade para muitos
de nós que estamos nas cidades. Vimos também uma quebra
de paradigmas ideológicos dos estudantes da UFMG, que
nunca tinham pisado em um assentamento antes, e qualquer
ideia sobre “bando de baderneiros” desmoronar à frente de
seus próprios olhos, emergindo uma genuína admiração pelo
vigoroso resultado da organização popular.
Vimos também as dificuldades, a intensa violação de
direitos. Afinal, os moradores são uma maioria de jovens e
crianças vindos de famílias com pouco ou nenhum estudo –
embora geniais no trato da agricultura – numa região que não
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existe escola para quem queira passar do ensino básico. A
mesma distância está para a saúde, transporte, saneamento,
comunicação, eletricidade e outras necessidades que não
estão voltadas necessariamente à inclusão no mundo
moderno (o que é um direito), mas – como eles mesmos
reivindicam – necessidades básicas para viver bem lá, do jeito
deles, e não ter que se deslocar para a loucura e a pobreza
dos grandes centros.
Mas é em meio às dificuldades que as lideranças
resilientes se destacam como agentes políticos de suma
importância. Conversando com os mais velhos e os
jovens, surgiu a demanda de fazermos uma biblioteca
comunitária, que iria se ligar também ao cuidado da terra
e à alfabetização de adultos. O plano ainda está em curso,
com um importante pontapé a partir de uma parceria do
Programa Lumes com a Emater-MG, o CRAS Nova União e o
Movimento Sem Terra, para acessar uma política do então
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA chamada Arca
das Letras. Como resultado inicial, a chegada das dezenas de
livros escolhidos pelos e para os próprios moradores foi um
estimulante marco na apropriação de um espaço destinado
do projeto educacional da comunidade.
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A partir dessas parcerias e das necessidades das
organizações locais temos continuado o trabalho de apoio e,
em recente conversa com a UNICICLA, nos foi sugerida parceria
para criação de um Fórum Municipal de Economia Solidária.
Na visão da associação de catadores, existe uma carência de
geração de renda muito forte no município, e não é por falta
de iniciativas, mas pela baixa qualificação e articulação delas.
Assim, um Fórum que articule as diversas iniciativas populares,
qualificando-as e fortalecendo-as a partir de uma política
comum seria a cereja do bolo de toda essa história, um ponto
de convergência muito importante.
Logo fomos levados para a área central da cidade, onde
já ocorre uma feira popular semanal, com apoio da Secretaria
de Turismo. Saltou aos nossos olhos que a feira é um
importante espaço para centralização de atividades e geração
de renda. De um jeito ou de outro, toda essa experiência nos
trouxe oportunidades de aprimorar e articular as diversas
iniciativas populares que conhecemos e apoiamos ao longo
da trajetória da disciplina. Acreditamos que com a experiência
dos que já estão em atividade, somada às forças daqueles que
estão começando – a partir dessa centralidade viva que é a
feira, e de um ponto de articulação comum que é o Fórum da
Juventude – podemos gerar vivências coletivas que permitam
o fortalecimento do que já
acontece e, em seguida, a
replicação das experiências
em
outros
pontos
estratégicos, envolvendo e
aproximando cada vez mais
as comunidades locais.
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IDECiclo BH

Índice de Desenvolvimento Cicloviário de Belo Horizonte
Guilherme Tampieri
Nome do projeto ou ação: IDECiclo BH – Índice de Desenvolvimento
Cicloviário de Belo Horizonte
Entidade ou grupo responsável: BH em Ciclo – Associação dos Ciclistas
Urbanos de Belo Horizonte
Local onde a ação foi desenvolvida: Em toda a cidade, exceto na
regional Nordeste, que não tem infraestrutura cicloviária
Responsáveis pela ação: Amanda Corradi, Carlos Edward Campos,
Guilherme Tampieri e Marcos Gomes
Endereço eletrônico, redes sociais ou outros links para conhecer melhor
a ação: bhemciclo.org (tag IDECiclo),
@bhemciclo (Twitter e Instagram), BH em Ciclo (Telegram, Youtube e
Facebook)

Para tentar inverter a lógica do modelo rodoviarista e
suas consequências (emissões de Gases Efeito Estufa – GEE,
poluição sonora e degradação da qualidade do ar), entre
outros objetivos, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da
BHTRANS, iniciou a elaboração do seu Plano de Mobilidade.
No ano de 2009, o PlanMob-BH foi publicado e seu conteúdo
estava todo voltado para combater o aumento do número de
viagens feitas em carros e motos, tendo a Prefeitura de Belo
Horizonte estipulado, para 2020, a meta de se ter 6%3 das
viagens na cidade sendo feitas por bicicleta.
Em 2012, a BH em Ciclo elaborou um relatório foto
ilustrado com a condição de todas as ciclovias da cidade. Ao
longo dos anos seguintes, a BH em Ciclo realizou e participou
de eventos, oficinas, festivais, pesquisas, ações diretas e outros
3 Após revisão do Plano, a meta foi reduzida para 2% em 2020, 4% em 2025
e 6% em 2030.
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processos criativos, técnicos e políticos, e que tinham, sempre,
o objetivo de pautar direta ou indiretamente o uso da bicicleta
na cidade.
Todo esse acúmulo se desdobrou, em 2017, na elaboração
do Plano de Ação para Mobilidade Urbana por Bicicleta –
PlanBici, que foi aprovado pela Prefeitura em julho/2017. O
Plano foi estruturado em seis eixos: Infraestrutura e circulação;
Integração modal e bicicletas compartilhadas; Comunicação,
educação e mobilização; Governança, transparência e produção
de dados; Legislação; e Financiamento.
Para se chegar às metas de percentual de pessoas
pedalando, é preciso mais do que quilômetros de ciclovia,
necessita-se de qualidade da estrutura, de uma rede que
realmente atenda à demanda de quem usa e de quem
pretende usar a bicicleta como modo de transporte. Uma boa
infraestrutura contribui para atrair as viagens feitas atualmente
em automóveis e motocicletas para a bicicleta. Esse fato também
está em consonância com o conteúdo do PlanMob-BH, no seu
documento de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta.
O IDECiclo nasce do desejo da BH em Ciclo de subsidiar
a sociedade, incluindo aí o poder público municipal, com
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informações e dados acerca da infraestrutura da cidade,
em especial pelo contexto e que ele foi pensado, onde havia
previsão de novas infraestruturas para a cidade, com a aprovação
do PlanBici (cenário de curto prazo) e mesmo nos cenários de
médio (2025) e longo prazo (2030) do Plano de Mobilidade da
cidade, que preveem a ampliação da infraestrutura cicloviária
da capital mineira.
Ou seja, era fundamental que tivéssemos uma avaliação
qualitativa do que já foi implantado, compreendendo o que
não funcionou, para que com essas informações se possa
incidir na implantação do restante do projeto cicloviário de
forma propositiva.
O objetivo principal do IDECiclo é avaliar
metodologicamente a malha cicloviária de Belo Horizonte
e fornecer, através de material de referência, subsídios à
formulação de políticas e projetos que estejam em consonância
com um dos objetivos estratégicos do Plano de Mobilidade da
cidade e também com o PlanBici.
Com a aplicação do índice, pretende-se criar uma base
sobre o que se deve ou não fazer na cidade nos próximos anos,
no que diz respeito à estrutura cicloviária, compreendendo que
o Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, bem como o
PlanBici, prevê que se tenha 2% das viagens feitas por bicicleta
em 2020, 4% em 2025 e 6% em 2030 (quando a cidade contará com
mais de 1.000 km de infraestruturas, conformando uma rede).
Como objetivo específico, pretende-se (i) utilizar os
resultados para acompanhamento periódico junto ao poder
público e embasar a incidência cidadã; (ii) promover uma
comparação da qualidade da infraestrutura cicloviária de Belo
Horizonte com outras cidades; (iii) criar um marco técnico –
e político – a partir da divulgação dos resultados finais e do
documentário sobre o projeto.
Em cada uma das vistorias realizadas, a comunidade
ciclística foi convidada a participar e conhecer a situação de
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cada metro da infraestrutura cicloviária da cidade. O objetivo
de convidar todas e todos era possibilitar que mais ciclistas
se apropriassem das discussões cicloviárias da cidade. Ou
seja, as vistorias se tornaram uma oportunidade das pessoas
conhecerem as ciclovias numa ótica técnica, discutindo
detalhes de projeto e outros elementos.
O IDECiclo, como Índice, propôs uma série de critérios de
avaliação em campo da infraestrutura cicloviária, determinados
a partir da experiência de usuários (ciclistas). Foram elencados
17 parâmetros que compõem a avaliação final e a nota do
índice. Os parâmetros recebem uma nota de 0 a 10, escalonados
igualmente de acordo com a quantidade de possíveis itens
avaliações que ele possa ter. A média dos parâmetros foi tirada
sem nenhuma ponderação de importância destes, uma vez que
é difícil quantificar a relevância de cada um comparativamente
com os outros, inclusive individualmente para cada usuário.
Todos os parâmetros avaliados são relacionados à
qualidade, subdivididos entre os critérios de conforto e
segurança. Por exemplo, a existência de sinalização vertical nas
vias transversais, indicando a existência de estrutura cicloviária,
assim como o sombreamento, são características externas à
estrutura, mas que influenciam, respectivamente, a segurança e
o conforto no uso da estrutura.
O critério de segurança cobriu 11 parâmetros exclusivos e
o parâmetro “sinuosidade do traçado”, que também é contado
como parâmetro de conforto Os parâmetros de segurança
dizem especificamente como a infraestrutura cicloviária
protege o ciclista para um trânsito seguro, como a adequação
da infraestrutura instalada ao Código de Trânsito Brasileiro,
o controle da velocidade máxima da via, a necessidade de
segregação do trânsito misto e a sinalização horizontal e vertical
na própria via e nas que cruzam e situações de risco específicas.
O critério de conforto cobriu cinco parâmetros exclusivos
e o parâmetro “sinuosidade do traçado”, que também é contado
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como parâmetro de segurança. Os parâmetros de conforto dizem
especificamente como a infraestrutura cicloviária é convidativa
ao ciclista para um trânsito agradável, como a possibilidade de
um trajeto mais curto, se há sombras e árvores no caminho, o tipo
e a qualidade do pavimento, além da existência de obstáculos
que causem a parada do ciclista.
Os parâmetros utilizados ao final foram:
•
Adequação da infraestrutura cicloviária ao CTB
(Segurança);
• Proteção da estrutura (Segurança);
• Controle de velocidade máxima da via (Segurança);
• Continuidade da sinalização horizontal nos cruzamentos
(Segurança);
• Largura da estrutura cicloviária (Segurança);
• Sinalização horizontal (Segurança);
•
Sinalização vertical ao longo da infraestrutura
(Segurança);
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• Sinalização vertical nas vias que cruzam a infraestrutura
(Segurança);
• Padrão de pintura (Segurança);
• Condição da sinalização horizontal (Segurança);
• Situações de risco;
• Sinuosidade do traçado (Segurança e conforto);
• Bidirecionalidade da estrutura (Conforto);
• Sombreamento (Conforto);
• Tipo de pavimento (Conforto);
• Situação do pavimento (Conforto);
• Existência de obstáculos (Conforto).
O projeto foi desenvolvido em basicamente três
etapas: apuração metodológica e treinamento; aplicação e
sistematização; publicação e divulgação.
Na primeira etapa, foi feita articulação e treinamento de
voluntários e/ou pesquisadores de campo, bem como o estudo
da metodologia do IDECiclo e adaptação à realidade de Belo
Horizonte. A segunda etapa consistiu nas vistorias a todas as
ciclovias da cidade para aplicação da metodologia, bem como a
compilação e análise dos dados coletados.
Por fim, a última etapa consistiu na divulgação dos
dados e resultados e na publicação – e publicização – do
relatório final e o documentário. Para tal, foram produzidos
materiais gráficos para abastecer as redes sociais da BH em
Ciclo e de parceiros com os principais resultados da auditoria,
foi realizada uma audiência pública, na Câmara de Vereadores,
para mostrar ao Poder Legislativo a condições da infraestrutura
na cidade e, por fim, uma exibição do documentário.
Com a aplicação do IDECiclo, algumas hipóteses da BH
em Ciclo, como a ausência de manutenção generalizada da
infraestrutura, das sinalizações verticais (placas e semáforos)
e horizontais (pintura), foram confirmadas. Chegou-se ao
nível de não se saber onde há ciclovia, pela pintura estar
totalmente apagada.
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Outras constatações puderem ser feitas: nas ciclovias,
os segregadores estão em péssimo estado, colocando em
risco os ciclistas e também outros atores que circulam pelo
entorno da infraestrutura; muitos carros parados nas ciclovias;
as intersecções, que garantem a segurança dos ciclistas
nos cruzamentos, são, via de regra, pouco sinalizadas e mal
desenhadas, fazendo com que as rotas (infraestruturas) não
se conectem; e, por fim, foram identificadas ciclovias que não
existem mais, mas são consideradas pela BHTRANS como parte
da malha cicloviária da cidade.
A principal dificuldade para aplicação da metodologia
foi o clima. Em tempos chuvosos, tornava-se impossível
realizar as vistorias.
Atualmente, a BH em Ciclo e outros coletivos do Brasil
que já aplicaram o IDECiclo (Ameciclo, do Recife, Ciclocidade,
de São Paulo e Rodas da Paz, de Brasília) estão dialogando
para criar um projeto e captar recursos para aplicar o IDECiclo
em todas as capitais do Brasil.
No caso específico de Belo Horizonte, a BH em Ciclo irá
divulgar os resultados do projeto em todas as regionais, de
forma territorializada, para que ciclistas e outros possíveis
interessados possam se apropriar do estado da prática
da infraestrutura cicloviária da regional, e da cidade, e se
tornar agentes multiplicadores da importância de uma boa
rede cicloviária para se promover a mobilidade urbana para
bicicletas.
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Ascapel Sustentável
.

Márcia Adriane Lopes e Viviane Schaberle Toledo
Nome do projeto ou ação: ASCAPEL Sustentável
Entidade ou grupo responsável: Associação dos Catadores de Pedro
Leopoldo – ASCAPEL
Outros parceiros envolvidos na ação: Rede Comunitária em Ação –
RECOA
Local onde a ação foi desenvolvida: Pedro Leopoldo/MG
Contatos dos responsáveis pela ação: Márcia (31 98869-6612) e Viviane
(31 98745-2698), dentre outros.
Endereço eletrônico, redes sociais ou outros links para conhecer
melhor a ação: www.recoapl.weebly.com – Facebook: Recoa PL

O objetivo do projeto ASCAPEL Sustentável foi promover o
fortalecimento da gestão institucional da ASCAPEL, contribuindo
para a ampliação de sua atuação e a sustentabilidade da
gestão de resíduos no município de Pedro Leopoldo. O projeto
se mostrou necessário em função da relevância do papel da
ASCAPEL na área socioambiental, contribuindo para a gestão
sustentável dos resíduos sólidos no município de Pedro
Leopoldo e ainda se constituindo como uma alternativa de
geração de renda e inclusão social para pessoas em situação
de vulnerabilidade social, com baixo nível de escolaridade e
dificuldades para inserção no mercado de trabalho.
Observa-se, apesar do impacto significativo da atuação da
organização no município, que suas ações estavam restritas a
apenas 2,3% (2014) do lixo produzido na cidade. Assim, percebeuse uma grande necessidade de fortalecimento da gestão da
ASCAPEL e da visão estratégica de seus integrantes, ampliando
suas parcerias, o número de associados e sua renda mensal
e, ainda, a quantidade de materiais coletados e reciclados.
Destaca-se, ainda, a demanda de melhoria no relacionamento
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entre os membros da organização, promovendo processos
cada vez mais participativos e colaborativos.
Observou-se também a necessidade de melhoria
nas condições do espaço físico do galpão da organização,
repercutindo em efeitos positivos tanto na qualidade de
vida dos catadores e catadoras quanto nos resultados da
produção. A demanda de melhoria na segurança no espaço
físico é justificada, ainda, em função dos sucessivos roubos
de mobiliários e até de estruturas de acabamento do galpão,
inviabilizando uma condição de trabalho adequada.
Se envolveram com a ação a ASCAPEL, a Rede Comunitária
em Ação – RECOA, a ONG Lagoa Viva, além da comunidade,
empresários e Prefeitura Municipal, através das suas Secretarias.
Após a aprovação do projeto Fundo CASA, ocorreu
um incêndio criminoso no galpão de triagem. Então, foram
realizadas adequações no escopo inicial do projeto para
viabilizar a sua aplicabilidade. Graças a um trabalho em rede,
conseguimos doações de alimentos para suprir a necessidade
dos associados, além de formar uma força tarefa para a
reconstrução do galpão incendiado.
Em relação à formação em gestão estratégica e participativa,
o trabalho ocorreu mensalmente e foi de grande importância
para a mediação de conflitos e busca de soluções dos problemas.
Foram realizados encontros para a consolidação dos parceiros
e a materialização das ações. Definida a execução de uma ação
emergencial de reconstrução, os associados puderam retornar ao
galpão definitivo em maio/2019, logo após a realização do Mutirão
da Amizade, ou seja, um ano após o incêndio.
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A primeira fase da reconstrução foi realizada com
recursos financeiros do Fundo CASA, da RECOA e investimento
privado. Paralelamente a essa ação, um grupo de engenheiros
voluntários elaborou os projetos elétrico, hidrossanitário e
de segurança. Em relação à divulgação da coleta seletiva,
consideramos um processo permanente. Atualmente, estamos
desenvolvendo um canal no Youtube para a publicação de
vídeos dos Guardiões da Reciclagem. E recentemente foi
assinado o termo de fomento da Prefeitura com a ASCAPEL.
As principais atividades e etapas do projeto no último
ano foram:
• Plano de ação após o incêndio do galpão de triagem;
• Elaboração do projeto arquitetônico de reconstrução;
• Convênio com parceiros;
• Mobilização de voluntários;
•
Ampliação da comunicação da ASCAPEL nas redes
sociais;
•
Parcerias com escolas públicas para sensibilização
dos alunos para a coleta seletiva;
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• Visitas da ASCAPEL às escolas;
• Fortalecimento da comunicação da ASCAPEL junto à
população em geral;
•
Realização de atividades culturais com o tema da
coleta seletiva;
• Reuniões mensais com os membros da ASCAPEL para
capacitação e gestão estratégica, com a presença de
uma psicóloga;
• Mutirão de reconstrução do galpão;
• Retorno da ASCAPEL para o galpão definitivo após a
reconstrução.
Em relação aos resultados efetivamente obtidos, graças
ao empenho de todo o grupo, conseguimos reconstruir o galpão,
sendo este um dos objetivos do projeto. Sabemos que a busca
de sustentabilidade institucional da ASCAPEL é permanente
e, neste contexto, a capacitação e o empoderamento dos
associados tornam-se necessários.
Após a formação em gestão contida no projeto, os
envolvidos poderão replicar em outros empreendimentos
similares as estratégias de desenvolvimento participativo.
Além dos participantes estarem aptos a darem continuidade ao
processo de captação de recursos realizado durante a execução
do projeto, através da vivência dos resultados esperados.
Cabe destacar que em 2019 houve a efetivação, ou seja,
a assinatura do termo de fomento com a Prefeitura Municipal
de Pedro Leopoldo/MG. Além disto, a construção do plano de
trabalho foi desenvolvida de forma participativa com os membros
da ASCAPEL, Rede RECOA e Prefeitura de Pedro Leopoldo.
Uma das dificuldades enfrentadas na realização do
projeto se deveu ao incêndio criminoso no galpão da ASCAPEL.
Nos deparamos com um grande desafio, que passou de reforma
do galpão para a reconstrução. Assim, desde o início, tínhamos
a certeza de que o recurso conquistado deste projeto não seria
suficiente, porém foi um catalizador na busca de novos parceiros.
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Temos como exemplo a elaboração do projeto arquitetônico e
o planejamento estratégico de reconstrução em etapas, junto
aos parceiros conquistados. A partir do desenvolvimento
dessas estratégias participativas, conseguimos firmar parcerias
com investidores privados e públicos, para dar cumprimento
ao plano de ação inicial.
Percebemos ainda dificuldades na participação efetiva
da comunidade no processo de coleta seletiva do município.
Além disso, houve mudança no cenário econômico de Pedro
Leopoldo, o que acarretou a demora na formalização do termo
de fomento para a reconstrução do galpão incendiado.
Conforme descrito acima, o processo de capacitação
dos membros da ASCAPEL é contínuo, ou seja, estamos
permanentemente buscando maneiras de tornar a governança
da Associação mais eficiente possível. Assim, a entidade pode
se tornar referência e atrativa para buscar novos parceiros.
Em relação à divulgação da coleta seletiva, é outra
proposta permanente, ou seja, o trabalho socioambiental
realizado na comunidade escolar e junto aos moradores do
município não pode ser desenvolvido pontualmente. Basta
destacar que é um processo de construção e mudança de
comportamento.
No que diz respeito ao espaço físico do galpão, durante
a capacitação realizada com recursos do Fundo CASA, os
próprios membros da ASCAPEL definiram que um associado
iria permanecer dentro do galpão durante 24 horas e, assim
foi feito. Hoje o problema de furtos e depredações no galpão
está sanado. Porém, é latente a necessidade de melhorias
no sistema elétrico, hidráulico, combate a incêndio, além da
manutenção constante dos equipamentos.
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Armazém Raízes do Campo
e Espaço Popular Raízes:
saúde, encontro, cultura

Daniel Félix Junquer
Nome do projeto ou ação: Armazém Raízes do Campo e Espaço Popular
Raízes: saúde, encontro, cultura
Entidade ou grupo responsável: Associação de Educação, Ecologia e
Solidariedade AMANU
Outros parceiros envolvidos na ação: Centro Comunitário Pedro
Maximínio da Costa; Programa Dedicated Grant Mechanism for
Indigenous Peoples and Local Communities – DGM FIP BRASIL;
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Rede de Intercâmbio
e Tecnologias Alternativas; Comunidade Escolar; Articulação
Metropolitana de Agricultura Urbana – AMAU; Grupo de Estudos
em Agricultura Urbana – AUÊ/UFMG; Centro de Documentação Eloy
Ferreira da Silva – CEDEFES; Mandato Coletivo e Participativo do
Deputado Federal Padre João
Local onde a ação foi desenvolvida: Jaboticatubas, MG (Bairro Sagrada
Família)
Contatos dos responsáveis pela ação: Tel. (31) 99958-0038
(31) 99856-7514
E-mail: associacaoamanu@gmail.com

Nosso trabalho acontece no município de Jaboticatubas/
MG, que, embora conte com apenas 20 mil habitantes, possui o
maior território dentre os que compõem a Região Metropolitana
de Belo Horizonte – RMBH, onde atualmente vivem quase seis
milhões de pessoas. Somos a Associação de Educação, Ecologia
e Solidariedade Amanu e atuamos na região há uma década.
Jabó, como gostam de dizer os mais próximos,
diariamente vai ao encontro do grande centro (BH), fonte
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de recursos, empregos, serviços essenciais como saúde,
educação e cultura, mas também mercado para os produtos
da região. Dentre os produtos de Jaboticatubas mais vendidos
para a capital mineira, podemos citar alguns manufaturados
(Jabó possui tradição na fabricação de doces, por exemplo), e
sobretudo itens da produção rural (hortaliças, roças, produtos
de origem animal), constituindo uma importante fonte de
renda para o município.
Esta produção rural é diversificada, havendo
empreendimentos de maior ou menor porte, tanto
do agronegócio de caráter empresarial como também
apresentando uma notável agricultura de subsistênciaresistência e um extenso histórico de exercício do
agroextrativismo de base familiar, com a presença de práticas
artesanais tradicionais importantes no que se refere ao
patrimônio imaterial da roça mineira. Nisso incluem-se os
saberes da medicina popular do Cerrado, a produção de
alimentos típicos das raízes da nossa gastronomia, tais como
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o óleo do coco macaúba, o fubá de milho crioulo, a farinha de
mandioca, os derivados da cana (cachaça, rapadura, açúcar e
melado) e tantos outros.
Entretanto, o grande centro (BH) também vem até aqui.
Inserida na paisagem da Serra do Cipó, um dos maiores atrativos
turísticos de Minas Gerais, a uma distância relativamente
pequena das principais vias de transporte, Jaboticatubas tem
uma parte considerável de sua área territorial constantemente
alvo de uma especulação econômica/imobiliária tremenda.
Isto tem levado algumas comunidades rurais à desagregação
total, seja por impactos nos recursos naturais historicamente
disponíveis para a construção e manutenção de seus modos
de vida, seja também por pressão aos moradores ou seus
herdeiros para transformar áreas destinadas à atividade rural
ou mesmo à preservação ambiental em loteamentos, que são
quase sempre irregulares e escapam ao controle dos defensores
de uma ocupação mais ordenada do espaço através do Plano
Diretor Municipal.
Em 2017/2018, após dois outros ciclos de atividades
apoiadas pelo Fundo Socioambiental Casa, tivemos
conhecimento do Edital Casa Cidades, um programa de ações
integradas de projetos em Regiões Metropolitanas. A proposta,
sendo a de construir cidades resilientes através de ações
em mobilidade, agroecologia, cultura e arte, dentre outras,
pareceu-nos uma oportunidade de colocar mais energia e
força em uma ação que já havíamos dado início em 2016,
quando a Associação Amanu realizou parceria com o Centro
Comunitário Pedro Maximínio da Costa para reestruturar sua
antiga sede no Bairro Sagrada Família.
Até então, sendo uma associação de atuação majoritária
em territórios rurais, com a Feira na Praça Central duas
vezes por mês, dispor de um espaço na cidade despertou a
atenção dos associados para novas perspectivas de atuação.
Duas ações pareceram mais viáveis e necessárias naquele
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momento: transformar o espaço em local de comercialização
dos produtos dos agricultores familiares associados, mas
também construir um espaço multiuso que possibilitasse
a realização de atividades diversas, ampliando o diálogo
entre os associados (através de encontros, reuniões e
capacitações diversas), e também a serviço da própria
comunidade do centro urbano de Jaboticatubas. A história do
Centro Comunitário mostra que ali já havia sido um espaço
de serviços, como o de creche e brinquedoteca, aulas de
reforço, dentre outros.
Nascem, assim, no mesmo local, o Armazém Raízes do
Campo e o Espaço Popular Raízes: Saúde, Encontro, Cultura.
Revitalizamos o espaço através de inúmeros mutirões e outros
trabalhos voluntários. Também colocamos as contas em dia com
a realização de bingos, sorteios de cestas e doações. O Espaço
foi aberto e recebeu diversas atividades, como encontros de
quitandeiras, de Bioenergética e Fitoterapia, grupos de estudo,
reuniões com parceiros, palestras, bazar solidário, reuniões,
celebrações, encontros da Associação Amanu, cursos, ensaios
dominicais da Orquestra de Viola, rodas de conversa, dentre
outras. Por sua vez o Armazém Raízes do Campo começou a
funcionar em 2017, com um pequeno estoque de produtos para
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comercialização em feiras, entregas em mercados e grupos de
consumo na RMBH. O crescimento das vendas demonstrou que
o Armazém possui um grande potencial de desenvolvimento.
Entramos no Programa Casa Cidades (2018-2019) com o
objetivo de “Fortalecer o Armazém Raízes do Campo e o Espaço
Popular Raízes através de gestão democrática e participativa,
suporte técnico e infraestrutura básica”. Para o alcance desses
objetivos, especificamente, propusemos as seguintes ações:
• Estabelecer uma gestão transparente e democrática
do Armazém Raízes do Campo e do Espaço Popular
Raízes;
•
Ampliar o acesso da população urbana de
Jaboticatubas aos produtos agroecológicos da
agricultura familiar e/ou da economia solidária,
como também à informação sobre alimentação
saudável, ambiental e socialmente justa;
• Proporcionar às famílias agricultoras um espaço de
referência na sede do município;
• Disponibilizar à população do município um espaço
educativo, artístico, cultural e de lazer e;
• Articular parcerias permanentes.
Envolveram-se com a ação, além da Associação Amanu,
a Comunidade (Rede Cultural; Voluntários; Público); e os
parceiros: Escolas; Centro Comunitário Pedro Maximínio da
Costa/DGM-BRASIL/Universidade Federal de Minas Gerais/
Rede de Intercâmbio e Tecnologias Alternativas/Comunidade
Escolar/AMAU/AUÊ/CEDEFES/Mandato Coletivo e Participativo
do Deputado Federal Padre João.
O Projeto veio para fortalecer ambas as iniciativas, seja
a de comercialização solidária, seja a de promoção cultural
através da estruturação do espaço e da Rede Cultural. Os
recursos foram empregados de modo a assegurar o mínimo
necessário para o funcionamento das atividades, garantindo
uma gestão cotidiana e o devido controle e monitoramento
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das ações de entrada e saída de mercadorias no armazém,
recebimentos, pagamentos, compra coletiva de embalagens
e rótulos, garantia da participação na Feira da UFMG, dentre
outras ações. Para o Espaço Popular Raízes, verteram ações de
estruturação física, aquisição de mobiliário e equipamentos
multimídia, estimulando e dando condições de realização
a atividades educativas, culturais e de lazer aos associados
e à comunidade em geral. Com essas aquisições, tornando
o espaço mais interessante, demos início à formação da
Rede Cultural (um grupo formado por educadores, artistas e
realizadores culturais em geral, sendo a maioria moradores de
Jaboticatubas), base de apoio para a formação da programação
do Espaço Popular Raízes.
Suas principais atividades e etapas foram:
• Gestão participativa, através de reuniões da equipe
técnica e encontros de compartilhamento e
alinhamento com os associados, sobretudo com os
agricultores;
• Levantamento da disponibilidade de produtos para
comercialização direta através do Armazém, divulgação
para os grupos de compras, organização dos pedidos
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e entregas na RMBH;
Formação e acompanhamento do trabalho das
•
equipes de voluntários envolvidas;
•
Formação de um Fundo Rotativo para compra de
embalagens e rótulos;
• Oferta de um espaço de referência para os agricultores
familiares no centro urbano de Jaboticatubas, com
acesso à informação e conhecimento, através de
acesso à internet, utilização da biblioteca do Espaço
Popular Raízes (em formação), que já contém em seu
acervo livros, cartilhas, revistas, boletins técnicos e
material multimídia;
• Realização de oficinas e outros encontros de
capacitação para os agricultores envolvidos;
• Criação da Rede Cultural e estímulo ao envolvimento
de seus membros na construção e divulgação da
programação do Espaço Popular Raízes;
•
Realização de atividades educativas, artísticas,
culturais e de lazer, com conteúdo relevante para
formação cidadã, abordando temas como cultura
popular, agroecologia, agroextrativismo, tecnologias
sociais, construção ecológica, segurança alimentar e
nutricional, cuidados com a saúde e o meio ambiente,
educação popular e economia solidária;
• Apoio à realização do Cine Jabó, primeira mostra de
cinema de curta-metragem;
• Formação de parcerias e alianças estratégicas para a
continuidade do projeto.
No que se refere às atividades do Armazém, o apoio
que recebemos foi suficiente para garantir a execução das
atividades de comercialização solidária dos produtos, que
em conjunto, ao longo do período, traduzem o fomento
a um empreendimento de economia popular e solidária,
autogestionado ainda em fase embrionária. Tivemos essa
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mesma experiência há poucos anos, quando da formação da
Feira Agroecológica Raízes do Campo. Levamos dois anos para
nos preparar antes de lançarmos a feira na cidade.
Recebendo apoio financeiro, o Armazém Raízes do
Campo pôde arcar com o pagamento de despesas importantes:
mão de obra para a gestão da comercialização, energia elétrica,
água, telefone e internet, fortalecendo bastante a iniciativa. Até
então, utilizávamos recursos da caixinha dos feirantes, formada
por doações, para enfrentar tais despesas. Os recursos do
Programa Casa Cidades permitiram aliviar a pressão sobre a
caixinha, ao mesmo tempo em que permitiram ao Armazém
criar uma pequena poupança, a partir de um percentual de
10% sobre as vendas, poupança esta que tem sido usada
para cobrir despesas não previstas no orçamento do projeto
aprovado, e que será utilizada também nos períodos em que
não houver aporte de recursos para o projeto.
Mantivemos a participação nas edições da Feira
Agroecológica da UFMG. Esta, entre 2018 e 2019, passou por
reformulações e passou a aplicar um processo seletivo mais
rigoroso na formação do grupo de feirantes participantes
do evento. Dado a grande procura por parte de produtores,
foi estabelecido um Edital, para o qual concorremos e fomos
aprovados, por se tratar de um proponente prioritário, ou seja,
uma associação sem fins lucrativos que congrega um grande
número de famílias e, também, por sermos agroecoĺógicos e já
estarmos fazendo parte do Sistema Participativo de Garantia –
SPG Metropolitano.
Na esteira desse movimento das feiras na RMBH, durante
o período de execução do projeto, tivemos a oportunidade
de participar da Feira do Movimento dos Sem Terra – MST, da
Agriminas e de duas feiras no Campus I do CEFET-MG.
Felizmente, também, pudemos dar sequência à
formação e desenvolvimento dos Grupos de Compras, ou
Grupos de Consumo Responsável, para os quais entregamos
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quinzenalmente uma gama considerável de produtos. Tratase de uma estratégia de formação de redes de contato
via Whatsapp, com grupos de amigos, vizinhos, parentes e
colegas de trabalho.
Fazemos um levantamento na feira, junto a cada agricultor,
quais produtos estarão disponíveis em um determinado
período. Divulgamos a lista e recebemos pedidos, os quais são
distribuídos entre os agricultores. Estes, no dia combinado,
levam os produtos até o armazém e, dali, é feita a distribuição
nos diversos pontos de entrega. Assim, conseguimos um
maior escoamento da produção por uma via de venda direta,
articulada e facilitada por meio de um empreendimento
econômico solidário, uma microcooperativa em construção.
O financiamento foi de fundamental importância
para o desenvolvimento e amadurecimento do grupo, nos
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mantendo no circuito metropolitano de circulação de produtos
agroecológicos da Agricultura Familiar, promovendo trocas
e parcerias entre a Associação Amanu e diversos grupos
congêneres da região.
Quanto à segunda área de atuação do projeto, isto é, o
conjunto de ações ligadas ao Espaço Popular Raízes: saúde,
encontro, cultura, nosso espaço multiuso para receber
eventos culturais, educativos, capacitações técnicas, reuniões
e outras atividades relacionadas à missão da Associação.
Adquirimos equipamento audiovisual (som e projetor),
notebook, um smartphone, cadeiras para o auditório e um
quadro branco, o que propiciou a realização de pelo menos 70
eventos, com a participação de pessoas de todas as idades,
mas sobretudo crianças e jovens. Uma vez estruturado, o
projeto culminou na elaboração e implementação de um
calendário de eventos abertos à participação do público
morador da cidade de Jaboticatubas.
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Neste sentido, para ampliar as possibilidades de oferta
de atividades, demos início, já em 2018, à formação de uma
rede de parceiros para a viabilização de uma programação para
o Espaço Popular Raízes. Foram realizadas algumas reuniões
periódicas com o grupo, no sentido de construir uma aliança,
resultando na formação da Rede Cultural. Uma boa parte
dos integrantes da Rede Cultural já estava em contato com a
Associação, através da participação na programação da Feira
Raízes do Campo e em outras atividades, o que nos permitiu ter
um diálogo cada vez mais próximo, trazendo esse grupo mais
para perto, resultando em um ganho para o Espaço Popular
Raízes e para toda a comunidade, que pôde contar com uma
diversidade de atividades considerável ao longo do último
ano. Entendemos, portanto, que a busca permanente por
parcerias é um fator que permite continuarmos fomentando
essas atividades.
Por outro lado, tivemos dificuldades em estabelecer
uma comercialização direta no armazém. Houve uma queda
na demanda local e metropolitana por nossos produtos. As
vendas no período 2018-2019 caíram, em alguns momentos
de forma dramática. A Feira, nosso principal mercado,
enfrentou momentos difíceis que nos obrigaram a reduzir,
temporariamente, a expectativa de abertura de mais um ponto
de venda, com todos os custos que decorrem de tal iniciativa.
Algumas dificuldades estão sendo enfrentadas para a
manutenção do Espaço Popular Raízes e para a continuidade
da oferta de atividades abertas ao público. Acreditamos que,
por parte dos profissionais, técnicos, educadores envolvidos,
mediante esse apoio que recebemos, já conseguimos trazer um
estímulo e um incentivo, através da formação da Rede Cultural,
da disponibilização de um espaço bem equipado e preparado
para receber iniciativas diversas, mas também através da
disponibilização de recursos para a compra de material de
oficinas, alimentação, divulgação etc.
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Por outro lado, percebemos que a população é, em geral,
ainda pouco sensível à programação cultural (semelhantemente,
já enfrentamos resistência às rodas de conversa na Feira, por
exemplo), sendo esta uma das maiores queixas dos próprios
membros da Rede Cultural, que buscam, coletivamente, se
fortalecer. É preciso reconhecer ainda que, mesmo havendo
interesse em participar, para muitos moradores a questão
do transporte influencia muito na frequência a atividades
culturais, mesmo na área central do município, e mais ainda
no caso do Espaço Popular Raízes, que está localizado em um
bairro um pouco distante do centro.
O Espaço Popular Raízes não tem uma renda fixa,
programável. As atividades de comercialização do Armazém são
realizadas de modo a deixar uma contribuição, que atualmente
é de 10% sobre o preço do produto comercializado através do
Armazém Raízes do Campo. Outros 10% são acrescentados
para o custeio do transporte do produto, além de uma taxa
de entrega específica ao comprador, conforme a localização. O
Armazém está mais avançado, com fontes de recurso melhor
definidas e, com essa atividade, conseguimos assegurar
também uma parte dos custos de manutenção do Espaço,
uma vez que ali procuramos sempre desenvolver as atividades
culturais, educativas, de capacitação e serviços à população de
modo predominantemente gratuitos.
Em relação à continuidade do projeto, precisamos, no
momento, dar sequência às ações de estruturação do Armazém,
introduzindo ferramentas de controle mais automatizadas. O
acompanhamento das vendas e o registro do fluxo de produtos
tomaram bastante do tempo de trabalho dos grupos envolvidos,
justificando agora a aquisição de um sistema para gerir tais
processos. Estamos chegando também próximo ao momento
de abertura do Armazém para venda de modo mais cotidiano,
com o apoio de voluntários e um arranjo adequado do fluxo de
produtos no Armazém. Os Grupos de Compras também estão
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sendo reformulados, a partir das experiências que tivemos,
para viabilizar sua manutenção, uma vez que, junto com a feira,
já constituem uma parte importante da renda das famílias
agricultoras que participam.
Queremos continuar em contato com a rede de parceiros,
sobretudo a partir da articulação do SPG Metropolitano, para
avançarmos na qualificação dos produtores e certificação dos
produtos. Temos o apoio do DGM Brasil para a continuação
das ações de padronização e adequação dos produtos às
normas vigentes e, nos próximos dois anos, através da Rede de
Intercâmbio e Tecnologias Alternativas, estamos participando
do Programa ECOFORTE, realizado com o apoio da Fundação
Banco do Brasil. O ECOFORTE visa a melhoria técnica da
produção, as trocas de experiências agricultor-agricultor, o
envolvimento dos jovens com a agroecologia e a ampliação do
acesso aos mercados, de forma integrada e colaborativa.
O Espaço Popular Raízes está se fortalecendo, ganhando
visibilidade através dos eventos que promove e hospeda. Com
uma perspectiva ainda mais horizontalizada do que o Armazém,
o Espaço já se justificaria pela demanda interna que o grupo
tem por um espaço de apoio na cidade. Mas, sempre pensando
para além dessa função, o atendimento à comunidade em
geral só irá se manter através de projetos culturais, parcerias,
patrocínio, participação em circuitos e outras iniciativas.
Para a continuidade de ambas as frentes de trabalho,
entendemos que a realidade da iniciativa popular é a
construção coletiva, o trabalho de base e a constante busca
por apoio e oportunidades de promoção da nossa causa.

87

Participação e Cidadania

Okupa Felicidade
Cleiton Henriques
Nome do projeto ou ação: Okupa Felicidade
Entidade ou grupo responsável: Associação Coletiva da Juventude
Outros parceiros envolvidos na ação: BH em Ciclo, Favela é Isso Aí,
Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Bike Anjo BH,
Comitê de bacias Hidrográficas – CBH Velhas/Projeto Manuelzão, REDE
Jardim Felicidade, Escolas Municipais, PBH.
Local onde a ação foi desenvolvida: Bairro Jardim Felicidade – BH
Contatos dos responsáveis pela ação: Cleiton Henriques – (31) 971716831
Endereço eletrônico, redes sociais ou outros links para conhecer
melhor a ação:
E-mail: associacaocoletiva@gmail.com
Facebook: coletivodajuventude
Instagram: coletivodajuventude
Site: associacaocoletiva.webnode.com
Youtube: Associação Coletiva da Juventude

O Bairro Jardim Felicidade surge de movimentos
organizados, de luta popular, de esperança e de mutirões.
Contudo, imerge posteriormente nos problemas urbanos
próprios de comunidades carentes, como na questão da
violência, revelando um numero alto de homicídios entre
a juventude; na questão do crescimento desordenado com
ocupação das áreas previstas para serem áreas verdes e
de lazer, além de muitas moradias no mesmo lote a partir
da ampliação familiar e de suas gerações; e na questão de
problemas ambientais, como destruição e drenagem de
nascentes, despejo do esgoto diretamente no leito do córrego
e assoreamento, despejo de entulho e lixo às margens do
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córrego e em espaços ociosos. Todas estas questões vêm
marcando a história do Bairro Jardim Felicidade, que passou
a ser conhecido mais pelos seus problemas do que pelas
suas conquistas.
Mais recentemente, um coletivo de jovens surge e se
une a partir da preocupação com estes problemas e dispostos
a enfrentá-los. Diante de um desgaste considerável das
instituições locais, a Associação Coletiva da Juventude surge
com organicidade coletiva e participativa, que trasbordam em
ideias novas para tratar dos velhos problemas.
Na perspectiva de se ter um lugar melhor para viver, a
Associação vem buscando se afirmar e tornar-se referência
para a organização popular e a transformação da realidade,
buscando desvelar as potencialidades locais e ecoar as ações,
fazendo com que o bairro passe a ser conhecido por suas
iniciativas e qualidades.
O projeto implantado com o apoio do Casa Cidades teve
como objetivos:
Proporcionar o fortalecimento institucional da
•
Associação Coletiva da Juventude para a sua
consolidação e crescimento; afirmando-a na
comunidade como interlocutora com as políticas
públicas e instituições locais para com a comunidade;
e para a sua organização para com os processos de
continuidade e sustentabilidade;
• Realizar intervenções e ações que busquem zelar pelos
espaços públicos e comunitários, assim como fomentar
a ocupação dos mesmos, correspondendo ao acesso
aos direitos ao lazer e manifestações culturais;
• Proporcionar o estreitamento de vínculos sociais entre
os moradores, e fortalecer o espírito de pertencimento
das pessoas à comunidade;
• Incentivar e promover práticas coletivas de percepção
espacial do meio ambiente, cuidados com a natureza,
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nascentes, biodiversidade e plantio de árvores;
Garantir a articulação e comunicação entre as
•
instituições públicas e privadas da região, assim como
delas para com os moradores, potencializando desta
forma este projeto e demais serviços disponíveis na
comunidade a fim de incluir um número maior de
moradores participantes e de beneficiados.
Ao longo do projeto, se envolveram com a ação vários
parceiros, tais como :
• Favela é Isso Aí e Rede de Intercâmbio de Tecnologias
Alternativas: apoio a ações da Associação voltadas
para a realização de Formação, Graffiti e Pintura com
Jovens e crianças, fazendo cobertura e registro em
vídeo;
• Bike Anjo BH e BH em Ciclo, participaram de atividades
diretamente com jovens e crianças na ocupação do
Espaço Coletivo para o Lazer, massificando e atraindo
centenas de participantes;
• REDE Jardim Felicidade e Escolas Municipais: Apoiaram
todas as iniciativas, facilitando os processos de
mobilização das atividades e envolvimento direto na
instalação dos marcos de identificação de nascentes;
• Prefeitura de Belo Horizonte: a Coordenadoria Regional
tem acompanhado as ações do projeto, revelado apoio
ao projeto do espaço de lazer e por sua secretaria
de segurança alimentar visitou a Associação para
orientar sobre Agricultura Urbana. Ficou de retornar
para atender as demandas mais específicas como
sobre a horta Coletiva (em aguardo);
• CBH Velhas/Projeto Manuelzão: atentos às demandas
do projeto, ofertaram orientação sobre nascentes e
apoio constante a manutenção e articulações sobre o
espaço coletivo para o lazer.
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Em resumo, o Projeto Okupa Felicidade foi um conjunto
de ações voltadas para o fortalecimento institucional e
transformação socioambiental na localidade, dividindo se em
quatro eixos de atuação com a atuação de um profissional
para cada eixo pelo Projeto, a saber: 1) Administrativo:
Assistente de Produção voltada para o atendimento no Espaço
Coletivo, articulação, sistematização, apoio financeiro e na
realização de cada atividade prevista no projeto. Realização
de compras e pagamentos de serviços complementares ao
projeto. 2) Mobilização Social – Visita e interlocução com
as instituições locais para a divulgação das atividades do
projeto e da instituição, distribuição e fixação de material
de divulgação, fortalecimento da Rede e construção do dia
D visitação para a abertura das instituições para a visitação
da comunidade, mobilizações diversas. 3) recreação infantil:
Realização de atividades socioeducativas com crianças no
espaço da rua de Lazer e espaço Coletivo/sede, envolvimento
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das crianças nos eventos e atividades promovidas e na
vida comunitária. 4) Educação Ambiental – Fomento da
agricultura urbana, plantio de mudas, atenção as nascentes
e fixação de marco de identificação de nascentes. Promoção
de capacitações voltadas para a educação ambiental e
realização de intervenções educativas na comunidade e
junto às demais instituições. Além destes, há o profissional
dedicado à Coordenação: Realização de articulações diversas
de apoio, visibilidade, sustentabilidade e crescimento da
instituição. Coordenação geral das atividades e garantia
de suas realizações. Acompanhamento, monitoramento e
avaliação das atividades. Realização de reuniões, aprovações
e intervenções necessárias para a realização do projeto.
Planejamento e animação para a realização de mutirões.
Liderar Prestação de contas.
As principais atividades e etapas do projeto foram:
de
Pré-Produção
do
Projeto:
•
Organização
Planejamento, contratação e preparação de equipe,
Assistente de Produção, Agente de mobilização,
educadora ambiental e oficineira de recreação; e
contratação de equipe complementar/serviços e
apoiadores; Aquisições e serviços previstos no projeto;
• Elaboração de mecanismos de divulgação dos trabalhos
da Associação Coletiva da Juventude e do projeto “Okupa
Felicidade”: Reunião de equipe para planejamento de
divulgação e articulação das instituições apoiadoras e
parceiras; Produção de cartazes de divulgação; Fixação
de cartazes e articulação de divulgação nas instituições
sobre o projeto;
• Reunião aberta com moradores e representantes das
instituições para a apresentação do Projeto: Chamada
para apresentação do projeto “Okupa Felicidade”;
apresentação do projeto;
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•
Planejamento de ações para a promoção da
sustentabilidade da Associação: Reunião de equipe e
apoiadores; execução das medidas elaboradas;
• Realização de oficinas de recreação infantil: No
espaço da Rua fechada para o lazer | Espaço Coletivo
para o Lazer – Biquinha, todo 3º sábado à tarde, com
rodas de conversa, brinquedos e brincadeiras, jogos
de mesa, atividades lúdicas etc. No espaço da Sede
| Espaço Coletivo, aos sábados à tarde, com rodas de
conversa, brinquedos e brincadeiras, jogos de mesa,
atividades lúdicas etc.;
• Realização de mutirão para melhorias no espaço da
Rua Peatonal – Rua fechada para o lazer: planejamento
e mobilização das instituições, Secretaria de
Administração Regional Norte, REDE, Faculdade de
Arquitetura, moradores e participantes da oficina
Criança Cidadã e outros da Instituição; realização de
mutirão mensal;
• Realização de mutirão para melhorias no espaço do
Campo de Futebol – Campo Madalena: planejamento
e mobilização das instituições, Secretaria de
Administração Regional Norte, REDE, Faculdade de
Arquitetura, moradores, participantes da Instituição e
atletas; realização de mutirão mensal;
• Criação e instalação de Marco de identificação em
cada área de nascente no trecho do córrego Tamboril
que atravessa o Bairro Jardim Felicidade: mapeamento
das nascentes ao longo do córrego tamboril que
atravessa o Bairro Jardim Felicidade; Discussão com
artista plástico e outros que possam elaborar um
autêntico marco que venha a identificar a localização
das nascentes ao longo do córrego;
• Catalogar as nascentes; construir, articular e realizar
as ações junto às instituições educativas da região:
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Articulação junto às escolas para a realização de ação
de trabalho sobre as nascentes e instalação do Marco;
identificação de moradores próximos as nascentes
para “apadrinhamento” de nascente; fixação dos
marcos junto aos padrinhos;
• Promoção de intervenções coletivas de plantios de
árvores ao redor do Campo e em diversos pontos da
comunidade: em articulação com a Secretaria de Meio
Ambiente e secretaria Administração Regional Norte;
mobilização de moradores, atletas e ambientalistas,
aquisição de mudas adequadas, permissões e plantio,
realização de oficinas de capacitação nas vertentes
ambientais;
• Realização do 1º Encontro Comunitário para o fomento
da agricultura urbana no Bairro Jardim Felicidade:
mobilização junto às organizações comunitárias;
chamada e realização. Mapeamento de áreas ociosas
e articulação com moradores para criação de hortas;
articulação com PBH; realização de mutirão de criação
de horta;
•
Instalação de coletor de óleo na comunidade:
mobilização e conscientização junto aos parceiros
sobre os danos de descarte de óleo nas águas,
mobilizações nas instituições, disponibilização do
coletor e coleta constante;
• Disponibilização de um agente de mobilização para a
interlocução entre as instituições locais e a Associação
Coletiva, priorizando potencializar o projeto “Okupa
Felicidade”, dando maior alcance na divulgação dos
serviços, ações e atividades para o envolvimento
e benefício dos moradores: Visita e relação direta
com representantes das instituições; distribuição de
panfletos e cartazes; mobilização por telefone e redes
sociais e acompanhamento na REDE Jardim Felicidade;
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•
Promover um calendário de ciclo de visita pública
às instituições públicas e privadas localizadas no
Bairro Jardim Felicidade: pela articulação da agente
de mobilização junto às instituições, respeitando
as datas disponíveis, abertura e especificidades de
cada instituição; divulgação da agenda de visitas; e
inscrições para alguns casos a serem definidos;
• Realização de um encontro amplo para apresentação
da Associação Coletiva da Juventude; captar e
estruturar lista de voluntários: agendamento,
planejamento e realização da atividade.
Baseado nos resultados esperados descritos no projeto,
a Associação pode afirmar que o projeto colaborou para ela
ser uma instituição consolidada e conhecida amplamente pela
comunidade; ela manteve e ampliou em aproximação eficiente
e junto às instituições; ampliou o seu público atendido;
conseguiu ampliar o envolvimento de jovens e participantes
na Associação; não foi possível triplicar o núcleo principal,
mas pode se dizer que ele dobrou da equipe atuante da
associação; as ações garantiram também maior visibilidade
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para a instituição, mas isto não culminou ainda em novos
financiamentos para os seus projetos; a área de lazer tem sido
utilizada plenamente, mas ainda sob muita vulnerabilidade;
não foi possível a atenção a todas as nascentes, mas foi dado
início ao desenvolvimento de projetos de recuperação em
quatro delas; apesar das iniciativas de plantio, não avançamos
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na perspectiva de um bairro mais arborizado.
Em síntese, a análise geral é que a Associação tem hoje
um publico fidelizado, é possível ver por todo o dia crianças
entrando e saindo do espaço, preocupadas com a organização,
além do zelo pela a comunidade.
O Coletor de óleo construído via projeto recebe
diariamente a entrega de óleo por parte dos moradores, que
cria uma oportunidade de dialogar com eles.
A função da mobilização garantiu uma presença maior
da Associação dentro das outras instituições, a produção e
disponibilidade da camisa fez o nome do projeto circular pela
a comunidade.
A criação e instalação de marcos de identificação de
nascentes reabriu o diálogo sobre as nascentes e estreitou
os laços com moradores próximos a elas. E, pela primeira vez,
foi possível articular com um grupo de moradores dispostos a
participar da construção de uma horta coletiva.
O espaço coletivo para o lazer, apesar da sua
vulnerabilidade, só tem hoje a credibilidade e visibilidade
devido à atuação do projeto no Local. A garantia de uma
assistente de produção, acompanhando diretamente a
execução do projeto, apoiando no controle financeiro e
administrativo, e atendimento da comunidade no local,
permitiu também a consolidação da instituição com atuação
diária e constante, sendo que essa tarefa seja a mais
desafiadora após o projeto que é a de manter uma pessoa
trabalhando diariamente no local.
As dificuldades encontradas foram em parte maiores
do que o próprio projeto que, em sua trajetória, viveu muitas
tensões em constante ameaça à sua sede (Espaço Coletivo),
situação que se estabilizou nos últimos tempos, cujas
ações permanentes no local alteraram o comportamento da
população e seus agrupamentos em relação ao Espaço Coletivo,
que passou a ser imensamente respeitado.
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Da mesma forma, o Espaço Coletivo para o Lazer –
Biquinha, fortalecido por ações de mutirões de melhorias no
local e de recreação e lazer para crianças (previstas no projeto),
tem ganhado notoriedade, mas ainda enfrenta constantes
disputas territoriais, a ponto de se abrir um inquérito policial
de investigação, em oposição à Associação junto ao Projeto
Manuelzão. Assim como todas as instituições locais, a PBH/
Regional Norte tem unido forças, afirmando constantemente
a proposta do espaço para fins do lazer, culminando na
articulação com o Instituto Metodista Isabella Hendrix/
Faculdade de Arquitetura, que, junto com a Associação, tem
criado um projeto oficial para o local, que será apresentado em
breve para a Secretaria de Obras/PBH.
Outras dificuldades foram na substituição de
profissionais envolvidos (que no período conseguiram outros
empregos); o recurso previsto insuficiente para algumas coisas,
como para a criação de marcos de identificação de nascentes,
tendo a Associação promovido uma rifa para complementar
o valor; e, por fim, o tempo curto para se consolidar/realizar
as atividades. Um exemplo foi o plantio de arvores, que não
contou com tempo hábil para fazer o planejamento e execução
de um reflorestamento urbano; também a proposta de criação
de hortas, um processo lento e de convencimento. Vimos que,
mesmo quando avançamos, paramos de novo na demora do
atendimento por parte da Prefeitura, que em BH legitima ação
e doa as estruturas necessárias.
Enfim, muitas das ações necessitam de um tempo
maior para que haja maior efetividade ao que se propõe e
a Associação Coletiva da Juventude acredita que o tempo foi
curto para a realização/consolidação das ações previstas. Uma
das propostas é buscar financiamento para dar continuidade
ao projeto nas suas linhas de atuação.
O Projeto Okupa Felicidade previa também encontros
voltados para a sustentabilidade, que foram realizados, cujo
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planejamento definido é também voltado para a garantia
da continuidade das atividades previstas no projeto. As
propostas incluem, por exemplo, a ampliação do corpo de
voluntários nos eixos de ações. A princípio, para a manutenção
básica das atividades, a instituição tem realizado iniciativas
complementares, como rifas, bazar e ação em eventos, e ainda
buscado se articular com outras fontes de financiamento.
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Conheça outros exemplos
O Programa Casa Cidades apoiou, em sua edição 2018,
cerca de 150 projetos em 10 regiões metropolitanas, sendo 16
na RMBH. Se este caderno te despertou interesse em conhecer
outras experiências do tipo, procure mais informações na
página do Programa: www.casacidades.casa.org.br.
Além dos já citados nas páginas anteriores, seguem
outros projetos realizados na RMBH com seus respectivos
resumos:
Nome da
organização

Nome do
projeto

Proposta inicial do projeto

O objetivo geral deste projeto é fomentar a
emancipação construtiva e o protagonismo
de mulheres pobres moradoras de áreas
urbanas vulneráveis da Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da formação
técnica e humana no contexto do desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu. O
recurso do Fundo Socioambiental CASA, se
captado, agregará valor e dará sustentabilidade a projetos que já estão em execução,
O bambu
tanto do grupo envolvido no projeto Arquicomo
Associação
material de tetura na Periferia, quanto o grupo envolviArquitetas
emancipação do no desejo de construir uma creche em
Sem Fronconstrutiva Ravena. Esse recurso nos permitirá formar
teiras – ASF
para mulheres mulheres capazes de promover melhorias
Brasil
habitacionais em suas moradias ou serem
pobres
protagonista na construção de espaços
públicos de qualidade e ambientalmente
sustentáveis nas comunidades em que vivem. Para além da capacitação, o projeto
ainda prevê a recuperação de uma encosta
degradada por meio do uso do bambu como
prática inicial para melhoria do espaço urbano e obtenção da matéria prima de forma
perene após a capacitação.
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Nome da
organização

Nome do
projeto

Proposta inicial do projeto

Associação
da Resistência Cultural
Afro-brasileira Casa
de Caridade
Pai Jacob do
Oriente
(CCPJO)

Ciclo das Insabas: saberes
e práticas
agroecológicas
na Região Metropolitana de
Belo Horizonte
(RMBH)

Promover a retomada e a melhoria de sistemas agroecológicos em territórios afroindígenas urbanos e rurais da RMBH (quilombos
e terreiros) para garantir sua segurança
alimentar (especialmente no que se refere
à qualidade nutricional) e uma revitalização
de sua medicina tradicional (baseada em
folhas, ervas, cascas e raízes), fortalecendo
suas condições materiais e imateriais de
existência; e promover processo de formação em agroecologia urbana, incentivando
que as pessoas implementem sistemas
agroecológicos em suas residências.

Associação
do Coletivo
Margarida
Alves de
Assessoria
Popular

Fortalecendo
as Marias: um
trabalho de
assessoria
jurídica
popular

Constituição de entidade formal/legalização (associação/cooperativa) para cerca de
300 mulheres do acampamento Maria da
Conceição, localizado na Fazenda Santa Terezinha, no município de Itatiaiuçu, Região
Metropolitana de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

101

Participação e Cidadania

Nome da
organização
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Nome do
projeto

Proposta inicial do projeto

Associação
Nossa
Cidade

Bem
Composto

Promover soluções conscientes para o resíduo orgânico por meio do envolvimento de
parceiros locais na separação do resíduo e
sua compostagem com incentivo ao consumo sustentável e fortalecimento de produtores regionais.

Centro Comunitário
Rural de
Aroeiras Organização

Mãos Unidas

Ampliar a capitalização das famílias do povoado e aperfeiçoando técnicas de produção, construindo maior qualidade de vida

Centro de
Documentação Eloy
Ferreira da
Silva –
CEDEFES

Fortalecimento dos direitos
quilombolas
através da
Agroecologia

Contribuir para a garantia da Segurança
Alimentar Nutricional Sustentável e o fortalecimento comunitário através da formação
cidadã e da implementação de uma tecnologia social de base agroecológica.
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Nome da
organização

Centro de
Integração
Social
Francisco
Cândido
Xavier

Nome do
projeto

Proposta inicial do projeto

Estruturar e ampliar a Área Coletiva de Experiências Agroecológicas (ACEA), visando
à caracterização deste local como uma
referência em formação e troca de experiências agroecológicas que auxilie no desenvolvimento de uma agricultura urbana
sustentável, além de potencializar o seu
papel como um local de lazer, terapêutico e
Área Coletiva
utilizado para fins pedagógicos, enfatizando
de Experiêno resgate cultural do saber tradicional da
cias
medicina popular e alimentação agroecoAgroecológicas
lógica como instrumento de autonomia e
Chico Xavier
protagonismo das mulheres e jovens da
(ACEA):
comunidade. Como objetivos específicos
instrumento
cita-se: – Estruturar e ampliar a infraestrutude
ra da Área Coletiva de Experiências Agroecoautonomia e
lógicas (ACEA); – Promover o fortalecimento
protagonismo
de tecnologias e experiência agroecológica
comunitário
para o desenvolvimento de uma agricultura
familiar urbana sustentável; – Fomentar a
promoção da saúde através do consumo de
alimentos e do uso de plantas medicinais
de base agroecológica; – Estimular a organização comunitária para geração de produtos
agroecológicos, informar e estimular sobre
as possibilidades de comercialização.
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Nome da
organização

Proposta inicial do projeto

Centro de
Referência
da Infância
e Preservação da
vida – Casa
Guará

Conter a evasão de inscritos e possibilitar
jovens da comunidade de Casa Branca/Brumadinho – MG, no período de transição dos
projetos da Instituição (época frágil), uma
TEATRO
oficina de teatro voltado a explorar quesCULTIVA-REDE
tões socioculturais e ambientais da região.
Mantendo a instituição em pleno funcionamento enquanto não há renovação de projetos estruturais.

Instituto
Macunaíma
de Cultura
– Escola de
Cidadania

Minhocando

Aplicar a metodologia 3R (Reduzir, Reutilizar
e Reciclar) no tratamento dos resíduos orgânicos produzidos nas escolas participantes
do projeto, e conscientizar os envolvidos da
importância do cuidado com a natureza ou
Mãe Terra.

Águas Gerais
– Plantando
encontros
e colhendo
saberes em
Raposos

Fortalecer a agroecologia, a defesa das
águas e os laços comunitários na Várzea
do Sítio e região por meio da realização de
vivências de formação com as famílias; de
circuitos de bicicleta para coleta e beneficiamento de excedentes produtivos de quintais
urbanos de Raposos; e de um evento-feira-cortejo político e celebrativo, que visa
divulgar e fortalecer a rede de trocas entre
a comunidade local entre si, bem como com
indivíduos e coletivos da RMBH que trabalham com as temáticas pertinentes.

Pena de
Pavão de
Krishna –
PPK
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Nome da
organização

Rede de
Afroempreendedores Criativos
da RMBH

Nome do
projeto

Proposta inicial do projeto

Projeto
NuBeco

Dar continuidade às ações do NuBeco,
projeto que busca revitalizar os Becos do
Bairro Eldorado, em Contagem, município
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para tanto pretende-se potencializar
as mobilizações denominadas “Parcerias
Populares” que buscam envolver a comunidade num processo participativo para o
desenvolvimento e execução do projeto.
AÇÕES DO PROJETO **Contribuir com o cumprimento da Lei 2724 de 11/05/1995, que
dispõe sobre a nomenclatura de 32 dos 53
becos da região, que funcionam como endereços residenciais e comerciais, mas que
não possuem placas de identificação. Em
nosso trabalho de mapeamento dos becos
foi possível identificar que somente os três
becos que dão acesso à estação do metrô
possuem placa com o nome de identificação da via; **Atividades de requalificação:
instalação de rampas de acesso, correção
de níveis e reparo de degraus; **Selecionar
com apoio da comunidade cinco becos para
realização de mutirão de Graffiti; **Atualizar e publicar o Mapeamento dos Becos do
Eldorado. Essa pesquisa histórica foi realizada em 2012; **Realização de Audiências
Públicas envolvendo diversos setores da
sociedade e do poder público para discutir
o encaminhamento de alternativas sustentáveis e efetivas para garantir a manutenção
e segurança para os becos da região; **Lançar o programa “Adote um Beco”, definir
junto à sociedade e poder público critérios
para que pessoas físicas e jurídicas sejam
estimuladas em assumir a responsabilidade
social de manter as áreas adotadas limpas
e em perfeitas condições de uso para a comunidade;
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Sobre o caderno
e a editora
Este caderno de experiências é parte integrante da Série
Prosa e Poesia no Morro, inicialmente lançada como Coleção
em 2008 e já com 13 volumes publicados.
Realizado em conjunto pelo Favela é Isso Aí, o Programa
Lumes – CEDEPLAR/UFMG e o Fundo socioambiental Casa
– Programa Casa Cidades, com a participação de muitos
outros parceiros e entidades, traz relatos que são frutos de
várias iniciativas desenvolvidas na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, todas focadas na ação coletiva como
forma de transformação da realidade social dos territórios,
de sustentabilidade, de fortalecimento comunitário e de
efetivação da cidadania.
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Sobre a editora:
Favela é Isso Aí é uma organização não governamental
fundada em 2004 a partir dos resultados do Guia Cultural das
Vilas e Favelas de Belo Horizonte. A organização foi criada
com o objetivo de proporcionar a construção da cidadania
a partir do apoio e divulgação das ações de arte e cultura
da periferia. Busca também contribuir para os processos de
transformação social através da arte e da cultura. Veja mais em
www.favelaeissoai.com.br.
Sobre a organizadora:
Clarice de Assis Libânio é graduada em Ciências Sociais
com habilitação em antropologia pela Universidade Federal de
Minas Gerais (1992). Mestre em Sociologia pela UFMG (2008).
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura
da UFMG (2017). Foi coordenadora-executiva da ONG Favela é
Isso Aí de 2004 a maio de 2019. Autora do Guia Cultural de Vilas
e Favelas de Belo Horizonte e consultora de diversos órgãos,
públicos e privados, nas áreas de cultura, desenvolvimento
local, estudos ambientais e diagnósticos socioeconômicos.
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