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DIÁLOGOS – A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO: a
experiência do bairro Jardim Canadá, Nova Lima.

Denise Morado Nascimento
Marcela Silviano Brandão Lopes

O capítulo proposto parte das reflexões teóricas e práticas acerca do
projeto de pesquisa, ensino e extensão nomeado DIÁLOGOS, em curso pelo grupo
de pesquisa PRAXIS (Práticas sociais no espaço urbano) da Escola de Arquitetura
da UFMG.1 Tal projeto tem como fundamentação o conceito de Diálogo de Paulo
Freire, presente em seu livro Pedagogia do oprimido – “encontro dos homens para a
tarefa comum de saber agir” (FREIRE, 2005). Partindo desse entendimento, o
projeto investiga os meios (linguagem, suporte, instrumentos ou metodologia)
passíveis de utilização no compartilhamento de informações entre arquitetos,
moradores e poder público, envolvidos na produção do espaço, que possam permitir
a promoção de uma relação interativa, compartilhada, adequada e desejada entre os
mesmos envolvidos.

Assim, a informação é pensada em sua dimensão

comunicativa, que por sua vez não se atém à mera eficácia de transmissão, mas
implica em um processo compartilhado de construção e constituição.
Nosso argumento é a favor da mediação como lugar onde a prática social
acontece. Em tal lugar, arquitetos podem interagir com cidadãos com o objetivo de,
socialmente, promover as condições para que informações pertinentes à moradia ou
ao espaço público sejam comunicadas em prol de uma melhor tomada de decisão
por parte dos envolvidos (na troca de ideias ou no acesso à informação técnica).
Nesse sentido, arquitetos, bem como todos os outros envolvidos nos processos
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produtivos do espaço urbano podem tornar-se integrantes da prática da mediação,
agindo no processo social de interlocução recíproca e desejada.
A área aqui definida para narrar o exercício da mediação da informação é
o bairro Jardim Canadá, Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O
trabalho baseia-se na construção de parcerias entre universidade, artífices,
comunidade e prefeitura, voltado para a construção coletiva de um equipamento que
visa potencializar a apropriação do espaço público existente no bairro.

1. PRÓLOGO
Junho de 2010. Iniciamos nossa pesquisa Diálogos na Comunidade Irmã
Dorothy, ocupação urbana na regional Barreiro de Belo Horizonte. Em um terreno de
10.000 m2 moram, desde março de 2010, aproximadamente 75 famílias com renda
de até três salários mínimos. A área é parte de outras duas ocupações: Camilo
Torres e Irmã Dorothy 2 sendo, essa, extensão da primeira. A princípio, o terreno
ocupado pertencia ao poder público, atual Companhia de Desenvolvimento de Minas
Gerais, que doou a terra a uma empresa privada com a condição que desenvolvesse
ali um empreendimento industrial no prazo de vinte meses. A empresa, entretanto,
após cinco meses, além de não cumprir o acordo, vendeu ilegalmente a terra para
outro incorporador privado. Apesar de sucessivas transferências da área a empresas
privadas, o terreno foi abandonado e usado como área de depósito de resíduos
sólidos, por mais de 10 anos.
Cientes das irregularidades, as famílias ocuparam a terra e a nomearam
Irmã Dorothy, em homenagem à religiosa assassinada no nordeste do Brasil. As
moradias se distribuíram ao longo de três ruas paralelas, em lotes de 60 m2 cada,
ainda que com limites imprecisos, demonstrando a urgência da ocupação. Alguns
ocuparam a totalidade do terreno, outros apenas construíram um cômodo, mas
todos preservaram uma pequena porção de terra para a criação de galinhas, o
cultivo de vegetais ou ainda para o quintal e a área de serviço.
Depois da ocupação, o suposto proprietário registrou um projeto
habitacional a ser financiado pela Caixa que lhe serviu como instrumento político no
enfrentamento jurídico que viria a seguir. Desde então, as três ocupações têm sido
ameaçadas juridicamente a abandonar o local. As comunidades, apoiadas pelo
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movimento da luta pela moradia e assessoradas pelo Serviço de Assistência
Judiciária da PUC Minas, têm pressionado a municipalidade e o Estado a
urgentemente tomar providências para protegê-los, revertendo as áreas em
propriedade pública. Apesar dos direitos dos moradores serem garantidos pela
Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade e pelos tratados internacionais que
tratam do direito à moradia adequada, a reintegração de posse continua válida.
No nosso primeiro encontro, apresentamo-nos como parceiros potenciais
para um trabalho conjunto que visasse melhorar as condições precárias da
comunidade, mas sem qualquer pretensão de substituir o papel do Estado ou de
incorporar o intuito assistencialista dos programas públicos. Nosso objetivo,
claramente explicitado, era estabelecer um local de compartilhamento de
informações e experiências sobre a construção e/ou renovação das moradias e do
espaço público. Tal processo seria essencialmente baseado no comprometimento
mútuo e na inter-relação entre o conhecimento prático dos moradores e o
conhecimento técnico da academia. Importante dizer que nenhum agente vinculado
ao poder público municipal de Belo Horizonte envolveu-se com a pesquisa Diálogos
na medida em que, até hoje, traduzem a ocupação como ‘invasão de favelados e
desempregados’.
A totalidade dos moradores apontou que as questões da drenagem e do
esgoto representavam as prioridades da comunidade. Ao longo do segundo
semestre de 2010, assembleias e reuniões com lideranças e moradores sustentaram
a execução de um trecho piloto do esgoto, baseada em informações compartilhadas
por todos. A partir daí, os moradores autonomamente encaminharam soluções
coerentes (nem sempre melhores) para os problemas imediatos do esgoto, porém
voltando-se,

continuamente,

ao

conhecimento

gerado

pelos

processos

compartilhados em torno da questão.
Ainda que tenhamos vivido conflitos sociais e políticos na Comunidade
Irmã Dorothy, havíamos, até aqui, avançado imensamente na experiência do
processo social de interlocução entre arquitetos e moradores, no caso, recíproca e
desejada. Ao contrário do modelo assistencialista, direcionávamos as atenções aos
conflitos estruturais e às ações em torno da “intervenção mais solidária e mais
politizada” (DIAS, 2010, p.28). Na medida em que íamos sendo politicamente
coibidos de manter nossas atividades na Comunidade Irmã Dorothy, aproximávamonos de outra comunidade, o bairro Jardim Canadá. É nessa segunda experiência,
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entremeada de expectativas, reflexões, limites e avanços vividos na Comunidade
Irmã Dorothy que esse artigo quer se debruçar.

2. PONTO DE PARTIDA
Junho de 2011. Iniciamos a aproximação com o bairro Jardim Canadá,
situado na região oeste do município de Nova Lima, a 30 km da Sede e a 12 km do
bairro Belvedere, em Belo Horizonte, onde se processa o desenvolvimento do EixoSul de expansão metropolitana. A ocupação do bairro iniciou-se em 1956, sem a
existência de infraestrutura e a provisão de serviços urbanos, o que fez com que a
área permanecesse quase inabitada até a década de 1970. Com o loteamento do
Condomínio Retiro das Pedras, em 1974, o bairro começou a abrigar população de
baixa renda, atraída pelo trabalho ofertado pelas famílias vizinhas de classe alta.
Figura 1: localização da Comunidade Irmã Dorothy e bairro Jardim Canadá
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O principal acesso ao bairro é a rodovia BR-040 que o atravessa. Essa
proximidade resultou na atração inicial de comércio e serviços ligados à manutenção
de veículos, posto de gasolina e restaurantes. Em um segundo momento surgiram
os galpões industriais de pequeno porte. Somente nos anos 1980, mas
principalmente a partir da década de 1990, houve um processo de ocupação
residencial significativa, conjuntamente com a ocupação de lotes por moradores de
renda média. Segundo Andrade e Mendonça (2010), outros fatores contribuíram
para a aceleração desse processo, como a saturação do espaço físico da capital
Belo Horizonte e o aumento da insegurança e da criminalidade. Somado a isso, a
população do Jardim Canadá passou cada vez mais a servir às famílias dos condomínios, esses assentados em valores associados à qualidade de vida, integração à
natureza, tranquilidade, privacidade e segurança. O crescimento do bairro Jardim
Canadá foi impulsionado tanto pela localização privilegiada em relação a Belo
Horizonte, quanto pela presença de loteamentos de alta renda ao seu redor.
Hoje, o Jardim Canadá apresenta uma ocupação sócio-espacial
diversificada, pois além de moradias de diferentes classes de renda, encontramos
espaços comerciais voltados para atender às demandas locais (padarias,
mercearias, açougues, salões de beleza, etc.) bem como oficinas, empresas e
indústrias de pequeno porte de vários setores (engenharia, tecnologia, gastronomia,
eventos, construção, comércio, design, indústria, movelaria, etc.). A produção
dessas indústrias, principalmente marcenarias e serralherias, é bastante expressiva,
assim como os resíduos advindos delas.
Há a predominância de moradores de baixa renda na região sul do bairro;
na parte mais alta e ao fundo, o quadro se modifica, podendo-se encontrar
construções de padrão mais alto, ocupadas por grupos de renda mais elevada, com
moradias construídas em padrões semelhantes ou próximos àqueles dos
condomínios, cuja presença pode ser explicada pela procura dos mesmos atrativos
dos condomínios, mas que em função dos preços, a opção foi “o lado de fora”
(MENDONÇA, PERPÉTUO, VARGAS, 2004, p.17). Grande parte da população do
bairro veio das imediações do município de Nova Lima ou do norte de Minas e
Bahia, e muitos deles trabalham na construção civil. Começaram o aprendizado do
ofício nas suas cidades de origem e, com a vinda para o bairro, aprenderam e
adaptaram-se às maneiras de fazer locais.
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Diante de tal diversidade, acatamos a proposição de Souza Santos (2005,
p. 40), ao afirmar que são nesses “lugares de fronteira” ou “territórios de passagem”
que a geração de novos objetos, novas interrogações e novos problemas pode
ocorrer, abrindo-se a possibilidade de construção de algo que não existia antes e
“que não pode ser reduzido à soma dos elementos heterogêneos mobilizados para
sua criação.” Hehl (2011, p.15) igualmente considera que os processos informais, as
construções independentes e as organizações comunitárias são “forças propulsoras
da ativação e renovação do território urbano negligenciado”.
Apoiada na tríade pesquisa, ensino e extensão, a pesquisa Diálogos foi
ampliada por meio da criação da disciplina optativa “Artesanias construtivas”, com o
objetivo de analisar o processo de produção do bairro Jardim Canadá por meio da
identificação de procedimentos cotidianos populares e de aproximar a prática
acadêmica (saberes científicos) com a prática construtiva dos moradores e artífices
locais (saberes práticos). Nesse sentido, apostamos na oposição do entendimento
do que seja o cliente, próprio da prática mercadológica do campo da arquitetura, em
prol do participante ativo do processo produtivo do espaço.
Uma das importantes dificuldades enfrentadas na construção de
processos compartilhados, inserida no debate junto aos graduandos do curso de
Arquitetura, é a aceitação e compreensão da utilidade e validade “de um
conhecimento produzido, organizado e sistematizado no âmbito da experiência de
pessoas humildes e excluídas do sistema formal de ensino, um ambiente tão
diferente daquele em que foram formados esses profissionais” (MARTELETO;
VALLA, 2003, p.17). Acreditamos, assim, que são nessas iniciativas que, de alguma
maneira, transfiram poder de decisão a atores locais, estejam as oportunidades em
prol da democratização da produção e do uso do espaço urbano.

3. EXTENSÃO
Assim como na Comunidade Irmã Dorothy, aproximamo-nos inicialmente
das lideranças políticas e das associações de moradores do bairro e, em seguida,
ONG’s, entidades artísticas, escolas e outras instituições locais. Apresentamo-nos
como possíveis parceiros na construção de processos compartilhados a serem
alimentados pelas práticas sociais e apropriações coletivas existentes no Jardim
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Canadá, sendo não determinadas a priori, mas sempre relacionadas à produção do
espaço urbano. Recorremos, igualmente, ao poder público, à Prefeitura Municipal de
Nova Lima (PMNL), que diferentemente no processo da Comunidade Irmã Dorothy,
comprometeu-se com o propósito extensionista da pesquisa Diálogos: estabelecer
estratégias para o diálogo comunicativo, recíproco, adequado e desejado entre
alunos e professores da universidade e outros setores da sociedade.
A começar pela interação e inter-relação das organizações, profissionais
e moradores do bairro, sabidamente imersos em conceitos, capacidades e
atividades distintas, buscávamos a “consistência teórica e operacional” (DIAS, 2010,
p. 29) que pudesse estruturar os processos de decisão que emergiriam, a serem
marcados não só pela autonomia de cada agente, mas também pela via de mãodupla na troca de saberes.
Por meio da PMNL, conhecemos o bolsa Vida Nova. Surgido em 2006, o
programa, através do acompanhamento permanente e da transferência de renda de
até R$ 300,00 para famílias com renda de até três salários mínimos, objetiva ampliar
o acesso aos direitos sociais básicos de saúde e da educação, bem como realizar
programas complementares como capacitação profissional, segurança alimentar e
acesso ao mercado de trabalho.
Quadro 1: Famílias participantes do programa Vida Nova, Jardim Canadá
Total de famílias
N. de famílias
N. de famílias
N. de famílias
N. de famílias
(Dados IPTU
com Bolsa
com bolsa Vida
com renda até
com ambas as
2008)
Família
Nova
R$ 1600
bolsas
1322
340
173
858
138
Fonte: Sistema de Informação Social, Prefeitura Municipal de Nova Lima, 2008.

Segundo a PMNL, as metas do programa não se restringem à mera
transferência de renda, mas à promoção da emancipação do indivíduo, da cidadania
e da inclusão social, evitando assim que os sujeitos não se privem de suas
capacidades, ao contrário, ampliem suas alternativas para alcançar melhores
condições sócioeconômicas e qualidade de vida.
Como

resultado

imediato

do

processo

de

reconhecimento

dos

participantes do Vida Nova, identificamos uma forte presença de costureiras e
quituteiras no bairro, o que veio reacender, naquele momento, a reconhecida
vocação do município em acolher artesãos. A Associação de Artesãos de Nova
Lima, por exemplo, abriga mais de 100 associados ativos em diversas áreas como
serralheria, marcenaria, reciclados, pinturas, esculturas, tapeçaria, cerâmica,
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joalheria, pães e acessórios.2 Em razão do compartilhamento de informações que já
se estendia, seja por meio de contatos pessoais e e-mails, seja por reuniões
presenciais, foi desvelado a razão do fracasso das feiras de artesanato realizadas
no bairro: a localização equivocada de eventos anteriores aliada à degradação das
barracas

disponibilizadas

pela

PMNL

e

aos

procedimentos

burocráticos

determinados pela mesma.
Em prol da realização solidária de uma feira de artesanato, voltamo-nos
aos seus aspectos administrativos junto às várias secretarias da PMNL: documentos
(licença e alvará), equipamentos (barracas, estruturas, lonas, ponto de energia),
ações da vigilância sanitária e corpo de bombeiros, etc. Na outra ponta iniciamos
com os alunos da disciplina Artesanias Construtivas a identificação dos artesãos
com o objetivo não só de dimensionar a feira, mas também encaminhar, com mais
especificidade e em tempo, as solicitações junto à prefeitura. Em seguida, somada à
estratégia de ir de casa em casa, em visita aos artesãos, afixamos cartazes em
pontos de encontro do bairro como lotérica, sacolão, supermercado, padaria, salão
de beleza, creche, Conselho Tutelar, escola municipal e o Centro de Arte e Cultura
(CAC), em um esforço coletivo, mas nem sempre alcançado, de divulgar as
informações reunidas. Nesse caminho, encontramos ampla disposição da equipe do
CAC ao oferecer seus galpões para abrigar todas as atividades a serem
desenvolvidas no âmbito da pesquisa Diálogos.
Paralelamente, os alunos se inteiravam do funcionamento e a dinâmica
de outras feiras do município, como a Sexta na Feira, na Sede de Nova Lima, e
verificavam que todas as barracas providenciadas pela municipalidade eram, de
fato, não só de má qualidade, mas também, de alguma maneira, adaptadas pelos
feirantes, a fim de suprirem suas demandas específicas. Uma das barracas de
bebidas, por exemplo, recebia uma chapa retangular de madeira como balcão; outra
barraca, de comida, acolhia uma vitrine e um fogão e a maior parte das barracas de
artesanato recebia prateleiras e suportes improvisados para a exposição dos
produtos. Além disso, os alunos constataram que alguns feirantes imprimiam
identidade na barraca como, por exemplo, vedações laterais coloridas que
auxiliavam não só na proteção do frio, mas na distinção de todas as outras.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

http://associacaoartesdaterra.blogspot.com/2009/09/historia-da-associacao.html
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Figura 2: Sexta na Feira: barracas e suas adaptações

Fonte: PRAXIS

Ao mesmo tempo, a enormidade de resíduos no bairro tomou uma outra
dimensão a partir da análise do mapeamento finalizado pela equipe de outro projeto
de pesquisa, Mar.Ca, também desenvolvido pelo grupo de pesquisa PRAXIS, em
parceria com o Ja.Ca (Centro de Arte e Tecnologia do Jardim Canadá).3
Figura 3: Coleta de resíduos no bairro

Fonte: PRAXIS

Assim, levamos à mediação: (1) a possibilidade de transformar tais
resíduos em componentes construtivos para o melhoramento das barracas, a partir
das

estruturas

disponibilizadas

pela

prefeitura;

(2)

a

operacionalização

“desburocratizada” da feira (montagem, desmontagem, cadastro, divulgação,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Projeto coordenado pelas Profa. Dra. Juliana Torres e Profa. Dra. Natacha Rena.
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definição de parceiros, data e local); e (3) as questões referentes ao número de
participantes da feira, data e local de realização.
Nesse cenário, parcerias com algumas empresas privadas foram
acordadas: boa quantidade de tecidos e madeira tipo MDF foram asseguradas. No
que se refere aos procedimentos administrativos, o amplo e irrestrito apoio da PMNL
foi solicitado pela equipe da pesquisa Diálogos e, em tese, confirmado; na prática,
impedimentos políticos e limitações burocráticas firmaram-se, ao final.
Ainda que as degradadas barracas da prefeitura necessitassem ser
reelaboradas para atender às especificidades de cada artesão, percebeu-se que era
igualmente urgente assegurar a identidade e a continuidade da feira. Mais do que a
mera definição do local da feira, a apropriação do espaço público foi inferida como
oportunidade de reorganização e rearticulação sócio-espacial do bairro. Nesse
cenário, a Praça Quatro Elementos, até então espaço subutilizado e/ou
desconhecido pelos moradores do bairro, foi identificada por todos como espaço
adequado não só para a realização da feira, mas também para a incorporação
eventual de outros eventos locais, como campeonatos de futebol e apresentações
musicais e teatrais.
Figura 4: Praça 4 Elementos e logomarca do evento, com data ainda hipotética

Fonte: PRAXIS

Ao longo de todo esse processo, desde as reuniões com o poder público,
até a identificação dos artesãos e a imersão técnica dos alunos, avançávamos no
compartilhamento de informações e, rapidamente, vimo-nos inseridos na construção
de uma rede social alavancada em torno de um denominador comum: a articulação
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de instrumentos necessários e disponíveis, públicos e/ou privados, para a criação de
uma oportunidade de ação coletiva a partir da realidade social local.

Figura 5: Mapeamento da rede social

Fonte: PRAXIS

Os Diálogos entre os artesãos, os pesquisadores do PRAXIS, os alunos
das Artesanias Construtivas e os representantes da PMNL, ainda que nem sempre
tenham sido expressivos quanto ao número de participantes, revelavam o
entusiasmo

crescente

de

todos

pela

concretização

do

objetivo

comum.

Considerando que a feira seria resultado do tripé poder público, universidade e
artesãos, acordou-se que o comprometimento de todos representaria o pilar de
sustentação do processo da pesquisa Diálogos e seus resultados.

4. ENSINO
Àquele momento, tínhamos em mãos o escopo da disciplina, a ser
ministrada como atividade optativa para os alunos de graduação da Escola de
Arquitetura da UFMG, coexistindo com a pesquisa Diálogos:
- objetivo: apropriação da Praça Quatro Elementos através da feira de
artesanato, a partir da transformação das barracas fornecidas pela
prefeitura e da intervenção no espaço público;
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- parceiros: grupo de artesãos do bairro e agentes da PMNL;
- local de trabalho: CAC do bairro Jardim Canadá;
- materiais construtivos: resíduos de madeira e tecidos recolhidos no
bairro;
- técnicas construtivas: a serem construídas em razão da troca de
saberes entre artesãos, alunos e artífices do bairro, todos participantes
das oficinas.
No primeiro encontro-oficina, identificamos as demandas e dificuldades
dos artesãos na exposição de seus produtos, tendo sempre como referência as
barracas fornecidas pela PMNL. Paralelamente, o artífice-marceneiro junto com os
artesãos e os alunos trocavam experiências e tomavam decisões sobre o melhor
uso dos resíduos – madeira e tecido – na busca de possíveis arranjos para as
barracas. Dentro dessa dinâmica, mais quatro encontros foram realizados.
Figura 6: Oficinas no CAC

Fonte: PRAXIS

As atividades práticas no CAC foram alimentadas pelas atividades
acadêmicas, em sala de aula, desenvolvidas pelos alunos e, posteriormente,
compartilhadas em toda a rede, abordando os seguintes aspectos:
- lugar: a partir das dúvidas sobre a definição do melhor local para a
realização da feira, entendemos que o objetivo principal da realização da
feira não era o comércio do artesanato, mas a ampliação da percepção do
que seja espaço público, tanto no que se refere às formas de apropriação,
quanto às conexões com o tecido urbano.
- materiais: os resíduos foram estudados em relação às suas fragilidades
e potencialidades, assim como as possíveis formas de associação e de
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articulação com vistas à produção de objetos. Além disso, organizou-se a
coleta e o transporte dos materiais.
- ações: identificação das várias formas de exposição, estocagem e
segurança dos produtos para, dessa maneira, encontrar melhores
respostas de funcionamento interno e externo das barracas. Além disso,
formas para potencializar as apropriações do espaço público foram
identificadas.
- suporte: mapeamento da rede social envolvida, a partir da identificação
de todos os envolvidos ao longo do trabalho, as relações entre eles, a
forma como foram introduzidos à rede e sua importância na articulação
de todo o processo. Novos atores seriam estimulados a contribuir,
inclusive na fase de divulgação. Todo o processo foi registrado por meio
de fotos e filmagens, com todas as informações disponibilizadas em blog.4
Figura 7: Encontros na sala de aula

Fonte: PRAXIS

Em razão de entraves burocráticos para a realização da feira, tais como a
isenção de pagamentos das taxas municipais para os feirantes e a liberação de
equipamentos de apoio para o evento, incluindo o fornecimento e a montagem das
estruturas das barracas, além da disponibilização de banheiro químico e ponto de
energia, voltamo-nos à discussão sobre a continuidade da proposta. Em razão da
percepção de que seria necessário maior comprometimento da própria PMNL, a
equipe da pesquisa Diálogos, alunos, artesãos e agentes do poder público
resolveram, conjuntamente, pela produção de um dossiê Diálogos a ser entregue ao

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.arq.ufmg.br/praxis/blog/artesanias_construtivas
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Prefeito, não só explicitando o processo, mas também solicitando apoio efetivo para
a realização da feira.
Desse modo, o dossiê (ou conhecimento) produzido serviria de
instrumento estratégico tanto de pressão política coletiva quanto de guia para os
artesãos autonomamente produzirem a feira. Os componentes visando o
melhoramento das barracas (cartilhas de produção e montagem), as intervenções na
praça (tapetes e esteiras para as pessoas sentarem ou assistirem aos jogos e
apresentações, bem como a estrutura de sombreamento), além das estratégias de
divulgação e de identidade do evento (logomarca, travesseiros, ecobags, folhetos,
cartazes e faixas) foram desenhados, espelhando o caminhar de todo o processo.
Figura 8: Encontros para a elaboração do dossiê

Fonte: PRAXIS

Nessa caminhada não se pode deixar de ressaltar as dificuldades e
limitações implícitas em todas as decisões necessárias, de qualquer ordem, para a
viabilização de ações externas ao cotidiano da municipalidade. As atividades de
extensão da universidade, próprias da pesquisa Diálogos, estão vinculadas ao
processo de formação de alunos e de geração de conhecimento, tendo como fim a
interação e inter-relação dos vários agentes da sociedade, aqui, produtores do
espaço urbano. Entretanto, o descompasso do tempo que rege as ações de cada
ator, principalmente os do poder público, dificulta e, muitas vezes, impede a ampla
realização das intenções e proposições de tais atividades. Faz-se verdade que “o
papel dos representantes oficiais é agir de acordo com o programa que foi
estabelecido pela política e agendas públicas”, enquanto que o papel das lideranças
está vinculado aos “direitos de partes negligenciadas da população” (HEHL, 2011,
p.154). Ainda que as decisões tenham sido tomadas por meio de processos

!

15!

compartilhados, e naturalmente, acordados, não se fizeram suficientes frente à
responsabilidade política do papel e da ação de cada ator.
Por outro lado, a oportunidade de se conhecer tão proximamente o palco
dos interesses e conflitos existentes nas diversas esferas políticas, ampliando a
perspectiva dos alunos sobre as suas reais condições de ação profissional, merece
destaque. Outro aspecto importante é o grande avanço no que se refere à
aproximação do processo intelectual do projetar com o fazer experimental das
oficinas, sem predominância e hierarquia de um, em relação ao outro. Segundo
relato dos alunos participantes do processo, várias das proposições construtivas
nasceram das oficinas, posteriormente discutidas e (re)desenhadas em sala de aula.

5. PESQUISA
Um primeiro aspecto a ser abordado: o reconhecimento do universo de
trabalho em que se insere a pesquisa Diálogos. Quando entendemos o espaço
urbano como um processo social construído, sabemos que há um vazio significativo
entre a necessidade imediata dos cidadãos, entendida mais como problema e
menos como direito, e as soluções encaminhadas nos âmbitos tanto federal quanto
municipal. Esse vazio se amplia se considerarmos a atuação dos arquitetos nesse
mesmo universo, essencialmente formados que são para trabalhar com clientes que
possam pagar seus honorários. Transformar a prática profissional operativa em uma
prática comunitária e ativa exige dos arquitetos não só a ampliação do espaço de
trabalho para além do escritório, como também a expansão do comprometimento
político da arquitetura. Se estabelecemos um trabalho colaborativo por meio de
relações dialéticas com os cidadãos, novos processos e estratégias que desafiam os
métodos tradicionais do campo de conhecimento da arquitetura, bem como as
normas impostas pelo mercado privado tornam-se possíveis (BELL; WAKEFORD,
2008).
A partir daí, o aspecto metodológico merece atenção. Marteleto e Valla
(2003, p.16) afirmam que a construção compartilhada do conhecimento é não só um
conceito, mas também um “caminho metodológico nascido da busca por um novo
paradigma teórico-epistemológico para se compreender e se efetivar a relação entre
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acadêmicos, intelectuais, técnicos e representantes do poder público com a
população”.
Nesse sentido, a pesquisa Diálogos calca-se pelo princípio mais da
infiltração do arquiteto e menos da disponibilização de seu serviço. Ou, em outras
palavras, é um processo que provoca a reinvenção da atuação dos arquitetos e a
participação dos atores. Na medida em que o projeto perde seu atributo de
planejamento daquilo que se pretende realizar, e por isso sempre possível de ser
realizado e controlado entre “quatro paredes”, a mediação absorve o seu potencial
político e social, transformando esse espaço em lugar de comunicação, pesquisa e
aprendizagem mútua, sem regras ou especificações. O projeto, como raciocínio
prévio sobre a obra, alimentado por códigos e convenções excludentes (o desenho
técnico), e também o tempo do planejamento, cedem lugar à aproximação dialógica
entre os envolvidos na produção do espaço, bem antes da ação coletiva que se
realizará concretamente. A linguagem, suporte e instrumentos passíveis de
utilização no compartilhamento de informações entre todos são inevitavelmente
(re)elaborados, visto que se pretende a promoção de relações interativas,
compartilhadas e adequadas. Nesse cenário, o desenho (como desígnio) passa a
constituir-se em exercício mental sobre a realidade e a ação sobre ela, e não mais
como ordem de serviço, assim nomeado por Sérgio Ferro.
Consequentemente, no processo de mediação no Jardim Canadá, os
atores se beneficiam do conhecimento científico, próprio da academia, mas
igualmente do conhecimento local, próprio dos artesãos, bem como do
conhecimento dos artífices e dos agentes públicos, inseridos na prática cotidiana do
fazer o espaço (seja de que natureza, construtiva ou política). Não entendemos aqui
que há a desvinculação entre o saber científico e o saber local, bem como alerta
Souza Santos (2005, p.53) ao se perguntar: “por que são todos os conhecimentos
não-científicos considerados locais, tradicionais, alternativos ou periféricos?” E
continua: se todo conhecimento é situado, é mais correto considerá-los na
realização de determinadas tarefas em contextos sociais delineados por lógicas
particulares. O encontro do saber científico com o saber local é explicitado em
Marteleto e Valla (2003, p.18) como o terceiro conhecimento, e não como uma
“média simples de dois fatores em estado puro [...] porque cada parte que se articula
para a sua construção é ela mesma um campo compósito de sentidos, discursos,
interesses, informações”.
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Pressupomos, então, que os saberes são interdependentes e, por isso,
podem promover o encurtamento da distância entre a ciência e a sociedade. A
incorporação de práticas construtivas (tradicionais ou não), iluminadas pela
realidade cotidiana, potencializa a (re)criação, pelas comunidades, de formas
espaciais e estruturas físicas mais adequadas (BELL; WAKEFORD, 2008). Nesse
aspecto, a transformação de uma situação atual em uma situação desejada permeia
processos de decisão coletivas e individuais, mas sempre abrigando saberes
compartilhados.
A pesquisa Diálogos, associada à disciplina Artesanias Contrutivas,
proporcionou aos alunos, futuros arquitetos, a vivência de uma prática comunitária
ativa, baseada em decisões tomadas a partir de conversas, experiências e
negociações, ou seja, produto do encontro dos diversos saberes.

A interação

simultânea entre o desenhar e o construir induziu outros meios de suporte da
informação e comunicação entre as partes envolvidas, tais como protótipos,
maquetes eletrônicas, fotomontagens, etc. Não só o que é dito foi considerado, mas
também a linguagem não-verbal; com isso, o desenho técnico, cifrado e impositivo,
foi totalmente destituído de sua função tradicional.
As estratégias para ampliar tais possibilidades acolhem o pressuposto da
participação, o terceiro aspecto desse processo. Desde as iniciativas de Hassan
Fathy em Nova Gurna, na década de 1940, descritas no livro “Construindo com o
povo”, passando pela proposta da metodologia de projeto compartilhado de John
Habraken, nos anos 1960, até as reflexões teóricas e práticas do desenho
participativo feitas por Henry Sanoff, Nabeel Hamdi e Christopher Alexander, o tema
participação está na agenda daqueles que entendem o real diálogo entre arquitetos
e moradores como necessário.
No Brasil, a realização de práticas participativas iniciou-se a partir da
década de 1980 na medida em que o país se rendia às pressões políticas dos
movimentos sociais. Ao longo desse tempo, entretanto, o desmanche das estruturas
democráticas e do investimento público, a excessiva publicização de ideias e de
produtos e a transferência da gestão de serviços públicos para entidades privadas,
como atestamos no programa Minha Casa Minha Vida, não só têm desencorajado
as pessoas de participarem das esferas sociais, como também afastado o alcance
da igualdade de direitos.
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Sendo assim, podemos inferir que quando um cidadão coloca em prática
seu direito de participar é porque não se abandona nas mãos do Estado, tornando a
sua participação em manifestação de cidadania (SIX, 2001). Em Diálogos, os
participantes são ligados entre si por um projeto comum; contudo, os atores tem
várias identidades que decorrem de seus laços de incorporação. É o que a
sociologia chama de “estatutos prescritos”, que vêm de um “conjunto de elementos
que não escolhemos” (SIX, 2001, p.216), somada a uma identidade construída. Em
outras palavras, o habitus de Bourdieu, resultado de nossa biografia social, da
herança cultural e da formação educacional.
Então, os processos compartilhados só são possíveis se partirem da
compreensão das condições de vida e dos locais de fala dos grupos populares,
evitando-se os “estereótipos” e as “errôneas categorias de identidade e consciência
social, estabelecidas a priori” (MARTELETO; VALLA, 2003, p.17).
Do mesmo modo, lembramos Milton Santos ao afirmar que, em razão da
postura preconceituosa dos brasileiros frente à diversidade social e cultural do país,
ainda não construímos a cidadania. A participação, se entendida como manifestação
da cidadania, só é possível se a pessoa a entende como "ruptura com as
determinações que o encarcerariam em uma cultura e um destino imposto pelo seu
nascimento” (SCHNAPPER apud SIX, 2001, p.217) ou como oportunidade de
“exercer sua capacidade de autonomia crítica e de interação dialógica para o
julgamento” de uma questão (NICÁCIO; OLIVEIRA apud DIAS, 2010, p. 43). Além
disso, as prioridades de cada cidadão flutuam e lidar com tais prioridades em
processos compartilhados significa um desafio.
Se assim o é, como é possível esperar e garantir a ampla participação
dos atores em processos compartilhados como o Diálogos? As perguntas
levantadas por Rainer Hehl (2011, p.154), em sua reflexão sobre intervenções
urbanas, reverberam aqui do mesmo modo: “como podemos pensar em uma
convergência entre [...] grupos de interesses completamente diferentes, se a posição
deles é definida pela constelação de poder que não pode ser convertida facilmente?”
Apostamos na inserção da pesquisa Diálogos no paradigma participativo
desenvolvido pelo educador Paulo Freire (1977): as ações capazes de transformar a
realidade do cotidiano podem ser tomadas porque o indivíduo, movido pela sua
presença no mundo e pela sua curiosidade pelo mundo, inventa e se reinventa.
Sendo

assim,

como

instrumento

de

transformação

das

relações

entre
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homem/mundo estabelecida pelo sujeito, seus sistemas de conhecimento são
constituídos e podem ser melhorados a partir de uma problematização crítica dessas
mesmas relações (FREIRE, 1977). Os atores “renovam seus conhecimentos
constantemente em função de novas experiências e de novos desafios postos por
circunstâncias históricas novas” (SOUSA SANTOS, 2005, p. 33). Nesse sentido,
conhecimento não vem de um processo no qual o sujeito, passivamente, recebe
informação de outro sujeito.
A partir dessas considerações, voltamo-nos ao que seja mediação – o
aspecto central da pesquisa. Usualmente, o termo é vinculado à ideia de
intermediação: pode ser um ponto, fase ou pessoa cuja ação entre outro ponto, fase
ou pessoa seja possível. Tal inferência, bastante ampla e muitas vezes errônea, traz
a noção de mediação como interseção, negociação ou interpretação entre pessoas,
geralmente oponentes, mas, podendo ser também estranhos.
O Direito adota a mediação como forma alternativa de resolução de
conflitos, considerada como um processo de caráter voluntário, no qual as partes
envolvidas se comprometem a rever interesses, opções, necessidades e,
principalmente, a reconstruir a comunicação. Essa mudança na percepção dos
atores interfere no sistema de decisão e estabelece uma nova hierarquia entre os
envolvidos (SIX, 2001). Por ser flexível e informal, a mediação permite a construção
de escolhas mais criativas e satisfatórias para as partes. Os atores, reunidos em
torno de redes sociais, participam na construção daquilo que virá, ocasionando a
emancipação e o empoderamento dos mesmos.
Em formas heterônomas de resolução de conflitos, um terceiro estabelece
a solução. Ao contrário, na mediação, sendo um processo autônomo, as partes se
comprometem com a resposta a uma situação. Os atores se sentem capacitados a
construir opções e a avaliar as consequências positivas e negativas de suas
decisões. O ambiente da mediação é tido como “um espaço privilegiado, um terreno
fértil para se analisar a dinâmica existente na comunicação entre as partes”
(RODRIGUES JÚNIOR, 2007, p.128). Com a mediação é possível “aumentar o
potencial comunicativo entre os sujeitos para que se chegue a uma solução de
problema de forma mais negociada e menos coercitiva” (DIAS, 2010, p.49).
Ao se discutir a mediação na produção do espaço, acatamos a visão do
campo de conhecimento do Direito, mas a ampliamos na medida em que é prática
de produção de conhecimento. Jeanneret (2009, p.27) apresenta a base tripla da
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qual a noção de mediação funciona no campo da Ciência da Informação e
Comunicação. A primeira refere-se ao procedimento a partir da análise dos
processos comunicacionais e seus “dispositivos materiais, suportes de escrita,
documentos, formas textuais e lugares comunicacionais”. Em segundo lugar vem a
figura social da mediação que confere existência aos atores a partir dos “dispositivos
e situações comunicacionais operantes”. O último aspecto é o da reflexividade: “a
informação e comunicação se difundem em vários contextos sociais, onde são
elaborados, transformados e utilizados”.
Ou seja, a mediação é exercida pela comunicação de informações que
fazem com que os processos de tomadas de decisão existam a partir da elaboração
e da intervenção dos atores sociais tornando-os legítimos na medida em que são
práticas sociais compartilhadas, sempre de modo a preservar o julgamento, opinião
e experiência de cada um, garantindo um processo social de interlocução recíproca
e desejada. As decisões, tomadas pelos próprios envolvidos, redimensionam o
exercício da autonomia e da capacidade comunicativa dos participantes, mesmo que
não haja acordo ao final do procedimento (DIAS, 2010). Se a ampliação do
compartilhamentos de informações é possível, no horizonte estará a possível
transformação do espaço urbano. Sendo assim, não se corre o risco de iniciativas,
como a pesquisa Diálogos, serem vistas como oportunidade para o poder público
atender à própria agenda política. Os conflitos que resultam da não-relação entre os
saberes são tratados pelos próprios sujeitos envolvidos na construção do processo.

6 ABRINDO PORTAS
Durante todo o processo de compartilhamento de informações, agentes
da PMNL, empresários locais, alunos, professores e artesãos relatavam que as
oficinas promovidas com os artífices e, de maneira geral, a mediação em si, firmouse como fundamental na direção do comprometimento dos envolvidos com a
proposta. Por outro lado, a presença dos artesãos, bastante oscilante, direcionavanos à reflexão sobre as relações político-sociais da própria comunidade residente no
bairro e a inserção da universidade nesse cenário.
Se por um lado, houve o questionamento sobre o sentido que as
informações compartilhadas faziam a cada participante da pesquisa, por outro lado,
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o processo representava a possibilidade da ruptura das determinações de cada um.
Ainda que garantias não sejam conferidas ao processo, muito menos mensuráveis,
uma questão leva-nos à reflexão: o comprometimento dos atores, frente ao que
entendemos como comunidade e, a partir daí, rede.
Encontramos no pensamento de Nancy (1986, p.26) uma proposta de
desconstrução da representação de comunidade, associada, segundo ele, a
imagens de fusão e identificação, “impregnada de substância e interioridade, de
referência cristã (comunidade espiritual e fraterna, comunial) ou mais amplamente
religiosa (comunidade judia, comunidade da prece, comunidade dos crentes)”, usada
insistentemente para legitimar “revivals comunitaristas” e “pretensas etnicidades”,
em uma tentativa de retorno às comunidades pré-modernas, entendidas, por alguns,
como configurações sociais mais puras e verdadeiras.
Para o autor, as figuras de totalidade, unidade e universalidade sonhadas
pelo ocidente e prometidas pela modernidade se dissolveram. Assim como a idéia
de “sujeito”, unidade substancial e originária, e a noção de “esfera pública” iluminista
e seus cidadãos fraternos. A comunidade só seria pensável como negação da fusão,
da homogeneidade e da identidade; sua condição seria, pois, a heterogeneidade, a
pluralidade, a distância. Pál Pelbart (2011, p.6) resume bem esse pensamento,
afirmando que “a comunidade é feita de interrupção, fragmentação, suspense, é feita
dos seres singulares e seus encontros”, e finaliza propondo a definição de
comunidade como o “compartilhamento de uma separação dada pela singularidade”.
Poderíamos afirmar, então, que comunidade não é um ser, mas um estar.
Essa percepção induz a outra: não existe “verdade” ou “essência comunitária” a ser
desvelada. A proposta de uma feira no Jardim Canadá serviu, nessa perspectiva,
como provocação ou convocação de um grupo de pessoas com habilidades
artesanais, socialmente constituídas com outros, em torno de uma aposta comum.
As oficinas seriam, portanto, "espaços de encontros", em busca de um "sentimento
de grupalidade" e/ou "de pertencimento", mesmo que provisórios, mas necessários
em razão da possível ruptura.
Em oposição ao conceito de “participação comunitária”, que sob o nosso
ponto de vista tem sido amplamente entendido, principalmente pelas esferas
políticas, como mera possibilidade dos envolvidos em um processo decisório
optarem entre a solução A ou a solução B, propomos a ideia de construir juntos.
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Esse termo foi inspirado em outro, desenvolvido por Roland Barthes,
“viver junto”. Para Barthes (2003, p.13), seria importante pensar em uma “aporia de
uma partilha da distância”, ou idiorritmia. Metade ídios (próprio), metade rhythmós
(ritmo), esse termo remete a toda comunidade em que o ritmo de cada um possa ter
vez, “um ritmo flexível, disponível, móvel” (BARTHES, 2003, p.68). Esse viver junto
não se estabelece na homogeneidade, mas “na tensão entre o poder e a
marginalidade” (BARTHES, 2003, p.78). Por sua vez, Jacques Rancière afirma que
a própria partilha traz em si uma ambiguidade:
Pelo termo constituição estética deve-se entender aqui a partilha do
sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a
participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a
distribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo
como se determina no sensível a relação entre um conjunto comum
partilhado e a divisão de partes exclusivas. (RANCIÈRE apud CESAR,
2012, p.20)

A “idiorritmia” do construir juntos implicaria, pois, em participação e
distribuição, ou melhor, em compartilhamento. Dessa forma, entendemos que o
compartilhamento das informações como mediação, “a partir de” e “apesar” das
heterogeneidades e individualidades de cada um, representam uma tentativa de se
criar um nexo, uma articulação entre os envolvidos. Características essas próprias
das redes, que podem a qualquer momento e por qualquer razão, alimentar as
conexões ou as desconexões dos atores.
Redes são “[...] compostas por pessoas com diferentes posições no
espaço social e, por consequência, detentoras de formas diferenciadas de
conhecimento e inserção na sociedade. Os elos que estruturam as redes se
fortalecem tendo em vista um objetivo comum” (MARTELETO, 2000, p.72).
Marteleto (2001) expressa que, nesta análise, suas ações visam à transformação
social pelos modos de compartilhamento das informações e ampliação do
conhecimento de cada indivíduo, promovendo novas formas de compreensão,
produção e uso dos conhecimentos.
Mas, como se configuram as inter-relações destas redes? O sociólogo
alemão Norbert Elias (1994, p.35) sugere a metáfora da ‘rede de tecido’ para esta
compreensão:
[...] muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a
totalidade da rede nem a forma assumida por cada um de seus fios podem
ser compreendidas em termos de um único fio, ou mesmo de todos eles,
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isoladamente considerados; a rede só é compreensível em termos da
maneira como eles se ligam, de sua relação recíproca. Essa ligação origina
um sistema de tensões para o qual cada fio isolado concorre, cada um de
maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e função na totalidade da
rede. A forma do fio individual se modifica quando se alteram a tensão e a
estrutura da rede inteira. No entanto essa rede nada é além de uma ligação
de fios individuais; e, no interior do todo, cada fio continua a constituir uma
unidade em si; tem uma posição e uma forma singulares dentro dele
(ELIAS, 1994, p.35).

As partes envolvidas na produção do espaço urbano “dispõem de
diferentes meios para atingir seus objetivos; no entanto, a fim de transformar seus
programas em ação, ambos precisam contar com redes”, coloca Hehl (2011, p.154).
E continua: “se queremos mudar a forma como a realidade urbana é produzida [...]
temos que estabelecer e refazer as ligações uma vez estabelecidas entre macro e
micro-organizações”. Essas conexões encontram-se, na verdade, em “caixas-pretas”
visto que elementos imensuráveis estão ali – modos de pensar, hábitos, tecnologias,
forças e objetos. São esses elementos que contribuem na tradução em realidade de
um projeto ou de um programa, ainda que controlado pelos envolvidos no processo.
“Quanto mais elementos puderem ser colocados em caixas-pretas [...] mais ampla é
a construção que se pode erguer” (HEHL, 2011, p.152).
Tais elementos nada mais são do que informação como aquilo que
possibilita as inter-relações e interações entre os objetos, conteúdos e sujeitos.
Assim, a pesquisa Diálogos alicerça-se pela mediação da informação como prática
social, inserida em redes.
À nossa frente, tínhamos uma rede social organizada em torno do
interesse comum de realizar a feira de artesanato do bairro Jardim Canadá.
Entretanto, pelo fato de a rede ainda não ser constituída de elementos estavelmente
associados ou suficientes o bastante para constituir as “caixas-pretas”, a ruptura per
se pode ainda não ter ocorrido, visto que a feira ainda não se concretizou. Hehl
(2011, p.154) sugere que “se quisermos analisar o impacto de certos atores,
teremos que examinar em que medida eles são capazes de criar e manter redes
entre indivíduos, grupos, programas, discursos, tecnologias, e muito mais”. A partir
daí, a capacidade de mobilização das forças necessárias para a intervenção no
espaço público pode igualmente ser medida, independente da posição de poder de
cada ator, mas em razão do poder das partes advindo da cooperação de todos.
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7 PRÓXIMA PARADA
Os diálogos estabelecidos no Jardim Canadá são momentos de
compartilhamento não só entre todos os envolvidos no processo, mas também entre
aqueles que, de alguma maneira, passam a conhecer as nossas ações. Assim,
configura-se como um espaço aberto, ainda em construção, permeado por recursos
a serem melhor constituídos em busca de outros padrões de colaboração,
transparência e comunicação concatenados com a emancipação social.
São processos que lidam com questões complexas, entre elas a prática
informacional em rede, mas também a desigualdade sócio-espacial urbana,
explicitada a cada esquina das cidades. Compartilhamos, aqui, não só o que
fizemos, mas também o conhecimento de como o fizemos. Na linha do horizonte
está a possibilidade de minimizarmos os erros e valorarmos os acertos, em prol do
debate coletivo entre os que se inserem nesse universo de trabalho e da reflexão.
O processo de construir juntos no bairro Jardim Canadá continua. Em
paralelo, iniciamos a aproximação com lideranças locais e moradores do bairro
Capela Velha, distrito de São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima. As
demandas locais referentes ao espaço urbano – sistema de esgoto, pavimentação e
drenagem das ruas, construção de uma capela-velório, melhoria do campo de
futebol e da praça-entrada do bairro – têm sido sistematizadas e compartilhadas em
rede formada pelos moradores, poder público e universidade. O construir juntos,
tanto no Capela Velha quanto no Jardim Canadá, está sendo ampliado no tempo,
sob a aposta na capacidade de transformação baseada na mediação como prática
social, no compartilhamento de informações em rede e na autonomia de participação
dos envolvidos, mesmo sabendo da complexidade e imprevisibilidade do processo.
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