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É a partir da linha de esgoto a ser autoconstruída que surge a questão do galpão 
comunitário gerando discussões e mobilizações internas para a retomada de parte do 
espaço e sua consolidação. Isso acontece uma vez que parte do terreno é ocupada por 
alguns moradores. 
A presença de agentes, nesse caso de instituições de ensino fomentam as discussões 
para a construção do galpão, até aquele momento não relevante conferindo uma nova 
apropriação material e simbólica do espaço. O Galpão se apresenta então, como uma 
potência para a articulação da ocupação. 
 

Processo 
Visitas 
a partir do curso ATHIS, foram feitas visitas para contato e conversas com as 
coordenadoras para entender melhor as necessidades e impasses. 
Bazar 
Foi realizado um bazar de roupas na Escola de Arquitetura da UFMG para arrecadação. 
Mutirão 
Seu objetivo foi fazer a primeira “cinta” para os pilares e paredes do galpão. 
Escola de Arquitetura 
Desenvolvimento de Planta, corte e maquete 3D feitas pelos alunos da disciplina 
OFIAUP: Problemas de Assentamentos Precários da UFMG. 
 

apontamentos 
“a gente precisa de vocês aqui” 
- Calendário de atividades envolvendo arrecadação de recursos e mutirões para a 
construção do galpão. 
- Inclusão da Ocupação Helena Greco nas discussões das ocupações da Izidora, 
inserindo-a na luta pela cidade em Belo Horizonte. 
- Qual a importância de lugares de valor simbólico e significativo para as ocupações, na 
perspectiva da construção coletiva desses espaços? E o papel da assessoria na mediação 
dessa construção? 
 
 

Territórios atingidos/disputados pela mineração 
André Siqueira de Mendonça 
___________________ 
As reflexões que trago aqui surgiram a partir de um trabalho desenvolvido junto ao 
Projeto Manuelzão- UFMG/Instituto Guaicuy em Ribeirão do Eixo, distrito rural do 
município de Itabirito, MG. Não se trata de uma localidade atingida diretamente pelos 
recentes casos de rompimento de barragens, mas o caso levanta questões acerca da 
disputa territorial existente com as empresas mineradoras. 
Algumas questões que surgiram durante o processo e que dizem respeito a estruturação 
do campo de trabalho das assessorias e das forma de atuação: 

1. O presente trabalho foi viabilizado a partir de um edital de compensação 
ambiental do Ministério Público – que direciona recursos provenientes de 
multas ambientais para trabalhos de grupos independentes; O que seria 
considerada uma atividade de compensação ambiental nestes contextos? 



2. Mineração enquanto atividade econômica/extrativista ataca e flexibiliza direitos 
básicos das populações em áreas de impacto direto/indireto. Ao mesmo tempo, 
é a principal atividade que oferece empregos e fonte de renda para a 
comunidade local; Os processos de licenciamento ambiental criam um ambiente 
extremamente desigual de negociação entre atores globalizados (empresas 
transnacionais) e comunidades atingidas; reúne diversas áreas de conhecimento 
(questões técnicas jurídicas, da geologia, biologia, geografia, antropologia)... 
como a Arquitetura e Urbanismo está inserida? 

3. Trata-se de um trabalho de assessoria coletiva;  
4. Como metodologia de trabalho desenvolvida neste caso, estão previstas 

estratégias de leituras territoriais em grupo com a população local; ações de 
proteção de nascentes; cadastro e caracterização de nascentes; entrevistas; 
atividades na Escola Municipal da localidade; Ações em escala cotidiana/local. 

 

 
 



 


