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Olha que maravilha galera o bairro Zilah 
Spósito, são pessoas maravilhosas, pessoas 
humildes, que gostam de ver o dia a dia pela 
janela.

     Vanderleia Rodrigues, Zilah Sposito – Belo Horizonte, MG

Então, da janela pra fora vejo que estou 
num assentamento, e que tenho trabalhado 
justamente pra esquecer dessa pandemia.

A atividade aqui é muito grande, plantações, 
os afazeres diários que a gente tem, então até 
esquece.

Também evitamos, eu digo evitamos porque 
de vez em quando tem  alguém aqui em casa, 
parente e pessoas amigas. Então a gente tem 
evitado de ir para a cidade, justamente para 
que não corra o risco de se contaminar.

Mas da janela pra fora é isso, da porta pra 
fora também.

     Luiz Antonio, Assentamento Ho Chi Minh 
     Nova União, MG

     Marcia Eliana, Algomerado da Serra – Belo Horizonte, MG

Conjunto Jardim Felicidade, onde o nome 
do bairro, reflete a alegria do povo que nele 
habita.

     Luan Amorim, Conjunto Jardim Felicidade 
     Belo Horizonte, MG

Olha que visão 
maravilhosa da janela 
da minha casa. Olha que 
coisa mais linda, gente, 
vocês não vão acreditar.

Dá pra você ver, olha, lá 
em cima. Minha serra é 
linda demais né gente?

     Márcia Amélia, Aglomerado da Serra       
    Belo Horizonte, MG

     Lucas Eduardo, Goiania – Belo Horizonte, MG

     Lucas Eduardo, Goiania – Belo Hori-
zonte, MG

     Marlene Vieira, Vila Acaba Mundo – Belo Horizonte, MG
     Reinilson Guedes, Pousada das Rosas 
     São Joaquim de Bicas, MG

Estou fazendo esse vídeo aqui da minha 
janela, onde eu vejo a lua maravilhosa, a 
cidade toda iluminada né?

Como diz a música do meu amigo Mário 
César, que compôs, que fala, “quando a lua 
ilumina o meu quarto”

“E a cidade é um tapete de luz”

Essa música fala da Pedreira, da Vila Senhor 
dos Passos, da Serra do Curral del Rey 
de manhã quando a gente levanta, vejo à 
minha esquerda a Serra do Curral. É lindo, é 
maravilhoso morar aqui, na Vila Senhor dos 
Passos, eu adoro!

É uma coisa linda você ver a lua iluminando 
toda a cidade.

     Adélia Mendes, Vila Senhor dos Passos 
     Belo Horizonte, MG

Esse, é o bairro Jardim Irene, pelo menos 
parte dele.

Gosto de fotografar as ruas, mas agora por 
causa da quarentena resolvi olhar mais para 
o lugar que eu moro.

Agora é tempo de pipa. Muitas coisas 
voltaram a acontecer por aqui.

     Camila Vieira, Jardim Irene – São Paulo, SP

Eu moro no bairro Aparecida, na Vila 
Sumaré. A dificuldade que a gente vê é a 
falta de estrutura nas construções, nos becos, 
na dificuldade de ter um espaço físico pras 
crianças brincarem, é essa dificuldade que 
eu vejo.

     Cláudia Márcia, Vila Sumaré – Belo Horizonte, MG

É  janela afora a gente tem uma visão bem 
bonita do local.. a gente vê árvores, a gente 
vê a cidade, a gente vê várias casas, a gente 
vê a antena… no natal ela fica linda, eles 
fazem ela bem enfeitada.

     Marcia Eliana, Algomerado da Serra – Belo Horizonte, MG

     Ryey Ferreira, Bairro das Indústrias  
      Belo Horizonte, MG

Vídeo produzido com as narrativas

Exibição do vídeo na fachada do Espaço do  
Conhecimento da UFMG, em Belo Horizonte

Exibição na estação de metrô Lagoinha, em  
Belo Horizonte

DIÁLOGOS
O projeto Diálogos tem como objetivo produzir ou-
tras formas de representar, visualizar e ler os territó-
rios por possibilidades inclusivas e resilientes, assim 
como promover a ascensão do conhecimento popu-
lar e a emancipação social dos cidadãos no processo 
de produção da cidade por meio da horizontalidade 
nas relações comunicativas e da prática comparti-
lhada de produção de espaço urbano e de conheci-
mento construtivo. Nosso argumento é a favor da 
mediação como lugar onde a prática social acontece. 

TERRITÓRIOS POPULARES

Territórios populares são lugares (auto)construídos 
por seus moradores, identificados por característi-
cas contrastantes e rupturas significativas em com-
paração à mancha urbana institucional. No projeto 
Diálogos, moradores de territórios populares são 
protagonistas no processo da mediação como lugar 
da prática social, permitindo-se melhores possibili-
dades de acesso à justiça e de construção de políticas 
públicas igualitárias.

JANELAS AFORA,  
PORTAS ADENTRO
No subprojeto Janelas afora, portas adentro objetiva-
mos ler os territórios populares afetados historica-
mente por processos de exclusão e de reestrutura-
ção territorial a partir da lente de seus moradores 
pretendendo qualificar as desigualdades socioter-
ritoriais a partir de contra-narrativas aos discursos 
dominantes. 
Narrativas em textos e imagens produzidas pelos 
moradores sobre suas moradias e a cidade foram re-
unidas no contexto da pandemia do Covid-19; múl-
tiplas formas de estar na cidade e de fazer a moradia 
se projetaram como fissuras aos modelos e perspec-
tivas dicotômicos e homogêneos vigentes.

OBJETIVOS GERAIS

• produzir outras formas de representar, visualizar e 
ler os territórios, não baseadas em indicadores tec-
nicamente e institucionalmente construídos a diag-
nosticar ausências, mas por possibilidades inclusivas 
e resilientes;
• promover a ascensão do conhecimento popular e 
a emancipação social dos cidadãos no processo de 
produção da cidade, por meio da horizontalidade 
nas relações comunicativas e da prática comparti-
lhada de produção de espaço urbano e de conheci-
mento construtivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• provocar rupturas nas narrativas institucionais, 
técnicas e acadêmicas vigentes que se fazem presen-
tes na arena política/institucional contemporânea, 
potencializando a experimentação de outros arran-
jos eficazes, responsáveis einclusivos;
• promover a autonomia dos moradores por meio da 
transformação de seus sistemas de conhecimento;
• fortalecer processos solidários. 

CRÉDITOS
PESQUISADORES PRAXIS-EA/UFMG:

Professora Denise Morado Nascimento (Coordenadora, Professora 
EA/UFMG), Professor Daniel Medeiros de Freitas (Sub-coordenador, 
Professor ea/ufmg), Carolina de Oliveira Almeida (Mestranda npgau/
ufmg), Gabriel da Cruz Nascimento (Graduando ea/ufmg), Geruza 
Lustosa de Andrade Tibo (Doutora npgau/ufmg), Juliana de Faria 
Linhares (Mestre npgau/ufmg; Doutoranda ppgau/ufba), Letícia 
Campos Araújo Pádua (Arquiteta ea/ufmg), Marcos Vinicius Valério 
Dias (Graduando ea/ufmg), Marina Lima de São José (Mestranda np-
gau/ufmg), Maurício Lage (Mestrando mecon/ufop), Rafael Gomes 
Duarte (Arquiteto ea/ufmg), Renata Salas Soares (Mestranda npgau/
ufmg), Thais Graziele de Melo Camargos (Graduanda ea/ufmg).

ESTUDANTES UFMG:

Aline Gonçalves Laranjo, Cintya Ornelas, Larissa Amanda de Almeida 
Ribeiro, Mariana Gico Lima Belo, Victoria Veloso Faraco, Vitor Gomes 
dos Santos, Yago Frankley Santos Damasceno.

PARCEIROS:

Centro Cultural Bairro Industrial – Waney Alves; Centro Cultural 
Liberalino Alves de Oliveira – Randolpho Silva, Priscila Miranda e 
Camila Mafalda; Centro Cultural Padre Eustáquio – Thiago Alves dos 
Santos; Centro Cultural Vila Fátima – Ricardo Costa; Centro Cultural 
Zilah Sposito – Francisco Maciel e Luciana Gonçalves; Viaduto das 
Artes – Leandro Gabriel.

NOTA
Desenvolvido durante a pandemia do Covid-19, o projeto Janelas afora, 
portas adentro é parte da Mostra Universidade Cidade. Com curadoria 
das Professoras Marcela Brandão e Junia Ferrari, da Escola de Arqui-
tetura da ufmg, a Mostra foi realizada pelo Espaço do Conhecimento 
ufmg, junto ao Ministério do Turismo e do Instituto Unimed-BH, em 
parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, entre 12 de dezembro 
de 2020 e 07 de fevereiro de 2021, por meio de plataformas digitais e 
intervenções urbanas em Belo Horizonte.

RESULTADOS
A proposta promoveu o diálogo, a conexão, a inter-
locução e o compartilhamento das narrativas dos 
moradores de territórios populares a partir do uso 
da tecnologia como instrumento de emancipação na 
produção de material sobre o urbano. Em tempos de 
pandemia e de ensurdecimento, ouvir os moradores 
de territórios populares torna-se urgente e necessá-
rio se quisermos avançar no conhecimento e trans-
formação sobre a cidade. 
As narrativas, organizadas em vídeos curtos, foram 
exibidas em locais estratégicos – fachadas de edifí-
cios, estações de metrô, Espaço do Conhecimento 
UFMG, em Belo Horizonte –, como parte da Mostra 
Universidade Cidade (Mapa ao lado).

CHAMADA
Convidamos moradores dos territórios populares a 
responderem à pergunta: 

“qual é a história que você 
mostraria para a cidade?”

LOCAIS DE REGISTRO DAS 
NARRATIVAS E DE EXIBIÇÃO

NARRATIVAS
Uma amostra das respostas enviadas pelos 
moradores.

IMPACTO SOCIAL
Uma vez que outras narrativas acerca do morar popular são colocadas 
por meio de outro jogo de linguagem, permite-se que outras cama-
das de leitura do lugar sejam acrescidas às intervenções na cidade e 
aos estudos urbanos, considerando a historicidade, as trajetórias dos 
moradores, a diversidade de práticas de autoconstrução, bem como as 
possíveis inversões e negociações que ocorrem desde estes processos. 
Assim, o projeto Diálogos impacta socialmente os moradores por meio 
do uso da tecnologia como instrumento de emancipação, mas, prin-
cipalmente, como de fomento de outras ações e formulações críticas, 
propositivas e políticas na cidade. Para além dos moradores, parcerias 
com Centros Culturais de Belo Horizonte foram feitas, ampliando-se a 
integração sociopolítico do projeto entre todos.

INTEGRAÇÃO CURRICULAR
Ofertamos a disciplina Laboratório Transversal A - Diálogos na cidade 
(UNI076, Professora Denise Morado Nascimento, CH 15 hs, agos-
to/2020), como Formação Transversal em Culturas em Movimento e 
Processos Criativos, com o seguinte conteúdo programático: debates 
teóricos em torno da linguagem e das narrativas presentes na cidade a 
se constituir em jogo (ou guerra), onde o sentido formal das palavras, 
as linhas e as estruturas de comunicação, os acessos à interpretação 
e, de forma essencial, a realidade espacial a que a linguagem se refere 
estão engendrados por relações de poder; entrevistas com moradores; 
apresentação e debate das análises. Graduandos, Estudantes de gra-
duação e pós-graduação e pesquisadores do PRAXIS-EA/UFMG fo-
ram envolvidos na disciplina, promovendo integração entre estudantes 
de diversos períodos e distintos cursos da UFMG, moradores e centros 
culturais municipais.

TRANSDISCIPLINARIDADE
Propomos avançar no olhar transdisciplinar entendendo-o como 
transcendência dos nossos conhecimentos, reflexão profunda, aberta 
e, mais importante, imprevisível entre saberes. A transdisciplinaridade 
avança em relação à interdisciplinaridade porque há uma transforma-
ção de caminho teórico-metodológico à medida em que nos abrimos 
para aquilo que não é previsível. É outro caminho metodológico que 
inclui problematizar, analisar, se transformar para avançar e, inevitavel-
mente, alterar práticas. O projeto traz narrativas dos moradores sobre 
os lugares que moram e sobre o que lhes dizem respeito, conformando 
processos de escuta que consistem em dar voz e lugar aos protagonistas 
dessas histórias.


