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Ao Helder, que roubou minha casa no fim de semana anterior a
entrega deste trabalho, quem eu queria que estivesse no Emílio
naquele momento.
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O presente trabalho monográfico é a síntese da pesquisa
elaborada em cumprimento das exigências da disciplina ARQ
398, no período 2007-2. Tem como objetivo principal
estabelecer subsídios para a
concepção arquitetônica de núcleos de educação não-formal,
a partir da investigação de equipamentos públicos de lazer e
cultura inseridos nos bairros de Itabira bem como da existência
de grupos culturais nessas regiões, a ser desenvolvido na
disciplina ARQ 399 – Trabalho Final de Graduação.
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“O maior trem do mundo
transporta a coisa mínima do mundo
meu coração itabirano.”
(Carlos Drummond de Andrade)
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Resumo

O presente estudo, que parte da problemática do crescimento extraordinário das taxas de

suicídio em Itabira, tem o intuito de investigar o contexto social que justifique tal fenômeno e os

equipamentos de socialização de que dispõem, ou não, as comunidades, e propor soluções

urbanísticas e arquitetônicas para o problema encontrado, tomando partido da Educação Não-

Formal.

O fenômeno suicídio, enquanto um fato social 1, é condicionado pelo grau de instrução e de

integração dos indivíduos de uma sociedade. Sob essa ótica, essa pesquisa entra no campo da

educação não-formal, como meio de desenvolvimento das potencialidades do indivíduo e

construção de sua cidadania, e no da função social da arquitetura que, reunindo arte e

funcionalidade num edifício, deve torná-lo permeável às relações humanas.

Para um problema polêmico, o que se faz é uma tentativa simples de reunir preceitos

educacionais e arquitetônicos, que há muito se entrelaçam, a fim de conquistar, no espaço

urbano, os equipamentos adequadamente necessários à socialização e crescimento intelectual

dos indivíduos da sociedade, especificamente, itabirana.

                                                          
1 “É um fato social toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o
indivíduo uma coação exterior.”; ou ainda, “que é geral no conjunto de uma dada sociedade
tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações
individuais.” Ou ainda:Todas as maneiras de ser, fazer, pensar, agir e sentir desde que
compartilhadas coletivamente. Variam de cultura para cultura e tem como base a moral social,
estabelecendo um conjunto de regras e determinando o que é certo ou errado, permitido ou
proibido.” (DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico .)
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Abstract

This present application, which starts from a set of problems about the extraordinary suicide

rates growth in Itabira, intent to investigate the social context behind a such phenomenon,

examine the socialization equipments that exists, or not, in that communities, and to propose

urbanistic and architectonical solutions for the problem, side with the Non Formal Education.

The suicide phenomenon, while a social fact1¹, is matter related to the education and

integration degree of the individuals in such society. Under these proportions, this research gets

into the non formal education field, as a way of a individual capabilities development and of the

citizenship construction; and gets into the architecture social function field too that, connecting

art and functionality in a building, make it susceptible to human relations.

For the specific problem, the attempt is to link educational and architectonical prescription, that

are already joint, to overcome, in urban space, the suitably necessary equipments to

socialization and intellectual growth if the individuals, especially, in the Itabira society.

                                                          
1 “É um fato social toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o
indivíduo uma coação exterior.”; ou ainda, “que é geral no conjunto de uma dada sociedade
tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações
individuais.” Ou ainda:Todas as maneiras de ser, fazer, pensar, agir e sentir desde que
compartilhadas coletivamente. Variam de cultura para cultura e tem como base a moral social,
estabelecendo um conjunto de regras e determinando o que é certo ou errado, permitido ou
proibido.” (DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico.)
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1.1 . Apresentação dOs Emílios

O Emílio é um ensaio pedagógico de Rousseau, sob a forma de

romance, em que ele procura traçar as linhas gerais que deveriam ser seguidas

com o objetivo de fazer da criança um adulto bom. Mais exatamente, trata dos

princípios para evitar que a criança se torne má, já que o pressuposto básico

do autor é a crença na bondade natural do homem. Outro pressuposto de seu

pensamento consiste em atribuir à civilização a responsabilidade pela origem

do mal. Conseqüentemente, os objetivos da educação, para Rousseau,

comportam dois aspectos: o desenvolvimento das potencialidades naturais da

criança e seu afastamento dos males sociais.

Os Emílios, então, configuram uma proposta, com o mesmo objetivo de

Rousseau, através de Núcleos de Educação Não-formal para desenvolvimento

das atividades de que a comunidade itabirana carece no intuito de trazer os

jovens ao convívio social e trabalhar suas habilidades. Nestes espaços serão

incorporadas atividades de caráter educativo e cultural para as quais se conta

com a participação da comunidade em geral e dos artistas locais (artesãos,

músicos, artistas cênicos, dançarinos, etc).

É a prática educativa de forma integrada e com um suporte pedagógico

consistente que formará jovens maiores e melhores, segundo ponto de vista

pessoal, relacional, produtivo e cognitivo.

1.2 . Introdução ao tema

Se a educação se reporta tradicionalmente às situações correntes de
ensino-aprendizagem e de transmissão de valores culturais e éticos,
seja em contexto escolar, seja no âmbito da família ou de instituições
religiosas, já a pedagogia social tende a aparecer ligada a espaços
sociais de contornos educativamente indefinidos que, talvez por isso,
escapam às malhas mais estreitas dos projetos educativos
intencionalmente estruturados. (CARVALHO, 2003).

A pedagogia social está relacionada à questão da educação fora da

escola. A sociedade moderna apresenta demandas sócio-educacionais que

ultrapassam os limites formais e regulares da escola. O debate sobre a questão

prioritária da educação escolar básica não se esgota, mas essas novas

demandas se incorporam aos desafios dos profissionais ligados a essa área, já
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que são crescentes as intervenções e ações educativas em âmbitos, meios e

organizações diferenciados do sistema educacional. Logo, o objeto da

pedagogia social é a intervenção na realidade, comprometida com o fazer.

Apropria-se da análise de indivíduos e da sociedade desenvolvida por outras

áreas. Necessita, portanto, de outras ciências (dentre elas as sociais aplicadas,

em que se envolve a Arquitetura) que lhe dêem suporte à ação, por sua vez,

multidisciplinar.

Nos países da América Latina, dentre eles o Brasil, a pedagogia social,

apesar de praticamente desconhecida enquanto abordagem teórica e

qualificação profissional regular, está presente em intervenções de diferentes

naturezas. Por conseguinte, o que se observa também são inúmeras ações, e

inovações, protagonizadas pela sociedade civil, coordenadas por ONGs

(Organizações Não-Governamentais, atualmente chamadas também de OSCs

- Organizações da Sociedade Civil), movimentos e redes solidárias.

As intervenções sócio-educacionais estão presentes em diferentes

espaços formais e não-formais da educação, organizadas ou não pela

sociedade civil. Contudo, a expansão e a consolidação da pedagogia social

ocorrem mesmo na educação não-formal, que é diferente da escola, mas é um

ato planejado, intencional (a questão da intencionalidade é um elemento

importante na distinção entre as categorias da educação) e apresenta

organização específica. É um campo de conhecimento ainda em construção,

mas que já congrega potencial educativo nos marcos da pedagogia social.

A educação não-formal designa um processo com várias dimensões
tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos
enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por
meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de
potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos
indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de
compreensão do que se passa ao seu redor; a educação
desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc. Em
suma, consideramos a educação não-formal como um dos núcleos
básicos de uma Pedagogia Social. (GOHN, 2006)

A educação formal pode ser resumida como aquela que está no

presente ensino escolar institucionalizado, cronologicamente gradual e

hierarquicamente estruturado. Há ainda a educação informal, na qual qualquer

pessoa adquire conhecimentos no dia-a-dia em casa, no trabalho ou no lazer.
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E a educação não-formal, que se define como qualquer tentativa educacional

organizada e sistemática que, normalmente, se realiza fora do sistema regular

de ensino.

Diversos projetos e parcerias surgiram, então, no Brasil para

aperfeiçoamento do ensino por meio da educação não-formal, com atividades

extra-classe de visitas a outros espaços, dentre eles, centros de ciência e as

próprias universidades, e de metodologias lúdicas, diferentes do que é habitual

no ensino, fazendo das artes, por exemplo, ferramentas de trabalho capazes

de estimular os estudantes a aprender e a expressar os conhecimentos

adquiridos através de uma nova linguagem. A entrada das ONGs na educação

brasileira só se legitimou a partir da fixação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)

da Educação Nacional2, em 1996. Entretanto, a atuação das mesmas é um

fenômeno que remete às décadas de 60 e 70. Após o golpe militar de 1964, as

referidas associações passaram a se dedicar à defesa dos direitos humanos e

à educação popular.

1.3 . Formulação do problema

Os espaços não-formais, fora do ambiente escolar, são percebidos como

recursos pedagógicos complementares às carências da escola (normalmente

da rede pública). Carências que vão desde a inexistência de laboratórios, onde

os alunos pudessem ver a aplicação da teoria que estudam em sala de aula

(aplicações das ciências ao dia-a-dia), à falta de atividades lúdicas e com a

comunidade em que estão inseridos aluno, professor e escola. Essa situação

dificulta às crianças e adolescentes a possibilidade de ver, tocar, perceber e

aprender o mundo a sua volta. E torna importante a relação entre educação e

artes, como Rita Foelker afirma:

(...) a Arte em Educação não têm um caráter meramente acessório,
complementar, podendo constituir-se na atividade principal de uma
aula, com aproveitamento para o progresso espiritual, tanto quanto ou
até mais que um estudo teórico de qualquer espécie. (2007)3

Imersas nessa mesma realidade, as escolas de Itabira apresentam

essas carências pras quais os espaços não-formais também podem se tornar

                                                          
2 Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
3 FOELKER, Rita. O insubstituível valor da Arte na Educação. Disponível em
<http://www.edicoesgil.com.br/educador/arte.html> Acesso dia 24/09/2007.
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um recurso pedagógico que interaja com a realidade. A cidade, situada na

região central de Minas Gerais, com cerca de 100 mil habitantes, possui 30

escolas municipais, 16 estaduais, escola de nível técnico e duas faculdades

com 22 cursos4 no total. A cidade é berço do poeta Carlos Drummond de

Andrade, uma influência em potencial para a cultura e educação. No entanto,

são poucos os espaços de desenvolvimento de atividades culturais em Itabira e

estes são localizados na região central. São eles: Casa do Brás, Centro

Cultural Carlos Drummond de Andrade e Casa de Drummond. Faz-se

necessário na cidade maior incentivo a estas atividades culturais de forma a

levá-las também às periferias.

Levantando o perfil de Itabira para uma proposta de cunho social e

educacional, é importante saber que a cidade registra um dos menores índices

de mortalidade infantil do Brasil, 11 por mil5, e no entanto, os jovens itabiranos

lideram os índices de suicídio na cidade, cujas taxas são mais elevadas do que

as da população brasileira. Este fenômeno instigou alguns psicólogos e

estudiosos do assunto e faz parte, por exemplo, de um estudo epidemiológico

entitulado: The impact of suicide on morbidity and mortality in the population of

Itabira6.

É sabido também que foi em Itabira que nasceu a Companhia Vale do

Rio Doce (CVRD), privatizada em 1997, que explora minério de ferro na região

desde 19427. E foi entre 1996 e 2002 que, como registrou o professor Ronaldo

Gomes Alvim (2005), em sua tese de doutorado (Crisis Minera y Crisis Social:

Consecuencias Sociales del Agotamiento de los Recursos Mineros en Itabira),

houve um aumento significativo no índice de pessoas que tentaram ou

consumaram o suicídio em Itabira.

Quanto à faixa etária, ficou constatado que a maioria tinha idade
entre 19 e 25 anos, fase mais produtiva das pessoas. Outra
curiosidade: as donas-de-casa formaram o grupo com maior
propensão ao suicídio, seguidas pelos estudantes. O mesmo estudo
apontou, com dados oficiais, que os índices de suicídio da Itabira no
período estudado ficaram acima dos registrados em Minas Gerais e
no Brasil.

                                                          
4 Dados obtidos no site da Prefeitura Municipal de Itabira. Disponível em:
<http://www.itabira.mg.gov.br/cidade.htm>. Acessado dia 23/09/2007.
5 Dados obtidos no site da Prefeitura Municipal de Itabira. Disponível em:
<http://www.itabira.mg.gov.br/cidade.htm>. Acessado dia 23/09/2007.
6 SOUZA, Edinilsa Ramos de; MINAYO, Maria Cecília de Souza; CAVALCANTE, Fátima Gonçalves. Rio
de Janeiro, 2006.
7 Dados obtidos no site da Companhia Vale do Rio Doce. Disponível em: <http://www.cvrd.com.br>
Acessado dia 21/09/2007.
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O professor esclarece em sua tese, defendida na Universidade de
Salamanca, na Espanha, que não é propriamente a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce que provocou o ambiente de desolação
entre os moradores de Itabira, mas sim o fim do mito, pois, na
representação que as pessoas faziam da empresa, ela nascera para
garantir o emprego, eternamente e, em conseqüência, a estabilidade
econômica e emocional de todos. (2007)8

Frente a isso, e segundo os estudos apresentados acerca do suicídio

como crise social na cidade, é notória a baixa auto-estima do itabirano, que não

reconhece sua cultura e vive em clima de insatisfação, com perspectivas,

comum e restritamente, ligadas a CVRD.

As questões são:

•  É possível, utilizando-se da educação-não formal, proporcionar a

estes jovens itabiranos outras perspectivas de vida, melhorando sua auto-

estima e a vida interativa?

•  Como, então, elaborar um partido arquitetônico a partir da concepção

de educação não-formal?

•  E como inserir essas edificações educativas não-formais como

núcleos de bairros na cidade de Itabira?

1.4 . Objeto de estudo

O que se pretende é estudar a viabilidade de implantação de Núcleos de

Educação Não-Formal em Itabira. Espaços educativos em locais que

acompanhem a trajetória de vida dos grupos e indivíduos, no caso crianças e

adolescentes, de 8 a 18 anos, das comunidades de cada bairro trabalhado,

funcionando em período integral.

Os Núcleos permitirão espaços para atividades culturais, artísticas,

esportivas e recreativas, no período complementar às aulas escolares, de tal

forma que se incentive os processos interativos intencionais que já existam ou

de que se carecem as comunidades.

                                                          
8 CRISE Mineral e Crise Social. PUC Informa online. Belo Horizonte, MG. 23/02/2007. Disponível em:
<http://www.pucminas.br/pucinforma/materia.php?cabecalho=&codigo=1690&lateral=&menu=> Acessado
dia 21/09/2007.
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1.5 . Justificativa

Devendo a educação converter-se de simbólica em real, numa

sociedade que depende de sua eficiência, tornou-se flagrante o descompasso

de nosso sistema educacional da rede pública – o ensino da rede privada não

entra no foco do estudo. Isso não só quanto às necessidades do país, como

também em relação às soluções alcançadas pela grande maioria dos sistemas

de educação de todo o mundo. Tal inadequação já se apresenta no programa

básico da educação que não abrange suporte pedagógico para o trabalho com

a cidadania, as artes, a cultura e o esporte.

Itabira, imersa nessa mesma problemática, além disso, conta com o

agravante dos problemas internos e sociais de que sofre um alto número de

pessoas na cidade. É evidente, neste contexto, a pequena participação do

público local nas atividades culturais, políticas e esportivas. O estímulo

contrário a isso, com o incentivo a programas culturais e de lazer, tem surgido

por iniciativas da Prefeitura Municipal de Itabira, da Fundação Cultural Carlos

Drummond de Andrade (FCCDA), com o apoio da CVRD e outras empresas.

Entretanto, ainda não houve retrocesso no quadro psicológico e sociológico

configurado em Itabira.

Para tanto, é  necessário o trabalho direto com os jovens, pessoas ainda

em formação que representam a maioria da população. E essa reestruturação

social é fundamental para elevar a auto-estima dessas pessoas.

Não existe povo forte sem auto-estima em relação ao seu potencial
como povo e pátria fortes que somos. Falta-nos educação. Eis o 'xis'
da questão. Não existe utopia nenhuma que suporte uma população
deseducada, alheia, alienada. (MAIA, 2007)9

Diante disso, a educação não-formal aparece como alternativa

interessante para remediar o problema posto. Afinal, utiliza métodos e técnicas

de ação social e educativa que são aplicados por meio de atividades

relacionadas à arte, música, cultura, expressão do corpo, palestras, esportes e

protagonismo juvenil. É a prática educativa de forma integrada e com um

suporte pedagógico consistente que formará jovens maiores e melhores,

segundo ponto de vista pessoal, relacional, produtivo e cognitivo. Jovens mais

                                                          
9  MAIA, Luiz.  Meujc.com. Recife, PE. 06/09/2007. Disponível em
<http://meujc.uol.com.br/canais/noticias/2007/09/06/a_importancia_da_educacao_29.php> Acessado dia
23/09/2007.
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conscientes e esperançosos, portanto, em deixar um mundo melhor e mais

justo para as novas gerações.

1.6 . Objetivos

Objetivo geral:

• Entre signos e símbolos, a concepção arquitetônica de espaços não-

formais – núcleos educativos – para a educação não-formal;

Objetivos específicos:

•  Levantar dados sobre a situação psico-social da população de Itabira,

bem como suas manifestações culturais ou a inexistência delas, o acesso às

artes e esportes, e a interatividade, ou carência dela, entre as pessoas e

comunidades;

•  Estudar a possibilidade de construção dos núcleos educativos de

maneira participativa com a comunidade;

•  Estudar também a possibilidade de fazer a gestão participativa dos

mesmos;

•  Exercer a função social da arquitetura a fim de favorecer o

desenvolvimento do ser humano, visando contribuir para a formação integral de

crianças e adolescentes;

•  Ajudar a resgatar, em longo prazo, a auto-estima do itabirano,

permitindo nesses espaços vivências que enriqueçam a vida dos mesmos e

que os tornem capazes de responder a diversos estímulos como pessoas,

cidadãos e futuros profissionais.

1.7 . Metodologia

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizados os seguintes

procedimentos metodológicos:

•  Levantamento e pesquisa bibliográfica acerca do tema Educação Não-

formal, com o objetivo de conhecer seus aspectos elementares a fim de que

estes possam ser desenvolvidos em espaços arquitetônicos;

•  Entrevista com educadores, pedagogos, Secretária de Educação da

Prefeitura Municipal de Itabira e diretoras de escolas de Itabira;
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•  Estudos de caso da prática da educação não-formal, das concepções

arquitetônicas de edifícios educativos, como também a ocorrência conjunta dos

mesmos, ou casos similares;

•  Coleta e cruzamento de dados de pesquisas de cunho psicológico e

social da população de Itabira (que comprovam o suicídio como fenômeno na

cidade), dados do grau de urbanização e socialização nos bairros e dados de

programas educacionais e culturais trabalhados nas escolas e na cidade em

geral;

•  Identificar áreas urbanas com potencial de integração e congregação

de pessoas, bem como os possíveis terrenos para o desenvolvimento da

proposta arquitetônica dos núcleos;

• Desenvolver programa básico de necessidades para a proposta

arquitetônica.



17



17

2. Itabira

2.1. Dados gerais

Itabira tem seu nome de origem tupi e significa “pedra empinada”, “pedra

erguida”, de ita (pedra) e byra (empinado, ereto)10. É conhecida também como

cidade do ferro ou cidade da poesia, apelidos concedidos pelos próprios

itabiranos porá cidade que foi berço da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e

do poeta Carlos Drummond de Andrade.

Localiza-se na região central de Minas Gerais, a 101 km de Belo

Horizonte. Com extensão territorial de 1.256,496 km², sua área urbana

corresponde a cerca de 3% desse total, com 42 km². Na sua área rural

encontram-se dois distritos: Ipoema e Nossa Senhora do Carmo. É a vigésima

quarta maior cidade do estado em população, com 105.159 habitantes (IBGE,

2007).

                                                          
10 Informações obtidas na internet, disponíveis em < http://br.geocities.com/lviz56/nomes.htm>. Acessado
dia 12/11/2007.

Figura 1: Mapa de localização estadual do Município de Itabira
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2.2. A extração mineral e as conseqüências sócio-ec onômicas

Itabira é uma cidade mineradora desde sua origem, e, assim, embora

atualmente tente atrair outros ramos empresariais pela infra-estrutura de dois

distritos industriais e do Parque Tecnológico (o ITEC), 90% da economia local,

direta ou indiretamente, está vinculada à Companhia Vale do Rio Doce. Esta

empresa se dedica à exploração e à exportação de minério de ferro no

município desde 1942, quando foi criada. Desde então, “a cidade torna-se o

espaço da mono-indústria, quando a empresa passa a predominar na

economia e a influenciar os demais aspectos da vida local” (Silva e Souza;

Souza, 2002; COPAM, 1986 apud Altíssimo; Santi, 2007).

Ao contrário de outras cidades mono-industriais, nas quais o espaço

urbano é modificado pelas relações sociais e econômicas,em Itabira foi a

indústria extrativa que transformou o sítio urbano que a precedeu de acordo

com suas necessidades e interesses. Com isso, hoje, usando a expressão de

Lefebvre (1999, p. 50), o urbano “revela o industrial, que aparece como

hierarquia reforçada para uma refinada exploração”, sendo dominado pela

maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo.11

O processo de extração mineral, a céu aberto, numa extensão de
cerca de 15 km no sentido norte-sudoeste, feito em bancadas de
cerca de 10 a 15m, movimenta grande volume de solo “estéril”12 e de
minério fino. Maior uso de explosivos nas minas provocam ruído,
abalos nas construções e aspersão de poeira sobre a cidade. Pilhas
de fino ficam sujeitas à ação de intempéries da natureza, levam
resíduos minerais para os vales e bacias sedimentares ou provocam
intensa emissão de particulados na atmosfera da cidade decorrentes
da ação do vento sobre as pilhas de minério.Também, a água usada
no processo de beneficiamento de minério e aquelas das chuvas
precipitadas nas minas carregam rejeitos que se depositam a jusante
dessas, formando imensas áreas assoreadas, muitas vezes
localizadas próximas a bairros, como o Bela Vista. (SILVA; SOUZA,
2002)

Como, então, não poderia deixar de ser, Itabira conheceu os impactos

políticos, econômicos, sociais e culturais, advindos do impacto ambiental

causado pela exploração mineral.

Os abalos causados pela detonação de explosivos nas proximidades
dos bairros residenciais ameaçam a estrutura das casas e o sossego
dos moradores, sobretudo na Vila Paciência, Pará e Campestre.
Hoje, alguns bairros estão a menos de cem metros de distância das

                                                          
11 Dipsonível em: <http:\\www.itabira.gov.mg.br> Acesso em 15/10/2007.
12 Nome dado aos solos retirados sobre as rochas, no processo minerário.  
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minas tornando a população cada vez mais vulnerável aos efeitos
externos da mineração. (SILVA; SOUZA, 2002).

Em 1984 foi realizado na cidade o Encontro das Cidades Mineradoras

que contou com a participação de profissionais de diversas áreas, das cidades

mineradoras de todo o país e, a partir daí, começou-se a conscientização da

população e dos órgãos públicos de Itabira sobre os impactos da atividade

extrativista local. Logo após este Encontro, então, foi criado o Conselho

Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA).

O CODEMA é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, de

assessoramento ao Poder Público Municipal13, que tem por finalidade propor as

diretrizes para a política municipal de meio ambiente, contribuindo para a

recuperação, melhoria e manutenção da qualidade de vida e da qualidade

ambiental de Itabira. O Conselho é formado por 13 representantes de

instituições públicas, de empresas (inclusive da CVRD) e de entidades civis da

sociedade itabirana.14

Quando a Companhia iniciou suas atividades no Distrito Ferrífero de

Itabira (nos domínios do quadrilátero ferrífero15, em Minas Gerais), não havia

legislação para licença prévia de instalação e de operação para atuar. Em

função disso, ao empreendimento que já estava em operação, foi concedida a

Licença de Operação Corretiva (LOC), pelo Conselho de Política Ambiental

(COPAM - MG).

Em 1997, analistas da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM),

órgão responsável pela parte técnica relativa ao processo de licenciamento

ambiental, levantaram a necessidade de realização de audiências públicas,

visando agregação de outros enfoques, que foram realizadas com grande

participação popular. Por ocasião coincidente com a transferência do controle

acionário da empresa, antes estatal, para a iniciativa privada, os conflitos entre

a população de Itabira e a Vale16 se intensificaram. A revolta da população se

agravou e isso ampliou a discussão sobre os impactos da atividade da

mineradora no município, já que, muito insatisfeitos, os moradores se

informaram a respeito e reivindicaram (ALTÍSSIMO; SANTI, 2007). As

manifestações contra a poluição na cidade foram contundentes, registradas em

                                                          
13 A esfera de competência do CODEMA está devidamente limitada na Lei Municipal 3.761 de fevereiro
de 2003.
14 Dados disponíveis no site da FUNCESI: http://www.funcesi.br
15 Ë a região mais rica de Minas Gerais e a economia é diversificada e bastante industrializada. Foi
importante pólo aurífero na época do ciclo do ouro.
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materiais impressos, adesivos, chapéus e máscaras distribuídos aos presentes

nas audiências públicas. (CVRD, 1998; SOUZA E SILVA; SOUZA, 2002;

ALTÍSSIMO, 2006).

Finalmente, em 18 de maio de 2000 foi aprovada a Licença de Operação

Corretiva, concedida pelo Conselho de Mineração do COPAM, com cinqüenta e

duas condicionantes às quais foram somadas outras duas, posteriormente,

totalizando cinqüenta e quatro, descritas no Parecer Técnico elaborado pela

FEAM17.

“No Processo de Licenciamento Corretivo da Companhia Vale do Rio

Doce, a participação social constituiu-se como uma característica marcante

(...)” (ALTÍSSIMO; SANTI, 2007), e um resultado de interesse social, até então

desatendido, foi obtido como fruto desta participação democrática, incluído na

condicionante 36 que determinou:

Apresentar cronograma de implantação das Quadras e Parques
apresentados a seguir, contemplando o prazo final de conclusão de
cada obra. Assegurar que sejam implantadas 07 (sete) áreas em
2000, 2 (duas) em 2001 e 2 (duas) em 2002, desde que os projetos
executivos sejam entregues pela PMI em tempo hábil, conforme o
Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre as partes em
01/10/1999.
A implantação deve obedecer aos projetos conceituais aprovados
pela comunidade, Quadras e Parques a serem implantados: Parque
Bela Vista, Quadra Vila Amélia, Parque Água Santa, Parque Fênix,
Parque Praia, Parque Bela Campi, Parque Vila Paciência, Parque
Juca Batista, Parque Nova Vista, Quadra Gabiroba, Parque Madre
Maria de Jesus.
Prazo: 01 (um) mês após o recebimento de cada projeto executivo
elaborado pela Prefeitura Municipal de Itabira. Qualquer alteração dos
itens propostos deverá ser apresentado à FEAM com exposição de
motivos” (CVRD, 1998).

Em visita a estes Parques e Quadras construídos, dotados de infra-

estrutura de lazer para a comunidade, pode-se perceber o potencial de

integração dos mesmos. Os espaços são muito vividos por pessoas de todas

as idades. Os jovens praticam esportes, as crianças brincam e trazem os pais

ao convívio com os demais.

Até acontecer essa mobilização da Administração Pública e sociedade

para regulamentar e controlar as atividades da empresa, e cobrar uma postura

de responsabilidade ante a degradação sócio-ambiental, durante décadas, se

pôde somar situações transigentes e de submissão à Vale. De forma que a

                                                                                                                                                                         
16 Vale: nome popular da CVRD.
17 Elaborado com base nos processos COPAM de números: 119/86/03/1996;
119/86/04/1996;119/86/05/1996; 119/89/06/1996 e DNPM: 820.326/71; 577/36; 2355/41; 2354/41.
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empresa pôde fazer todas as suas reformas e expansões de acordo com as

suas necessidades sem quaisquer satisfações aos organismos públicos sobre

suas atividades.

Uma transigência por parte da Prefeitura, por exemplo, foi a demolição,

pela Vale, da Fazenda do Pontal, na década de 70, para construção da

barragem de rejeito de minério. A antiga Fazenda dos Doze Vinténs pertenceu

a Carlos de Paula Andrade, pai de Carlos Drummond de Andrade cujas férias

escolares passava lá18.

Nessa época, com a passividade da Administração Pública e

comunidade e com a necessidade da empresa de criar condições para atrair

mão de obra, não cabe dúvida que ela foi a principal responsável pela

execução e manutenção de algumas obras públicas. A CVRD tinha uma

estratégia e postura “paternalista”, e

uma empresa paternalista é por definição uma organização
econômico-social em que se põe em prática todos estes tipos de
transações (reciprocidade e redistribuição )… Aparentemente as
prestações sociais de uma empresa paternalista se ajustam bastante
bem às características da reciprocidade generalizada. Se trata de
transações altruístas, que se fundamentam basicamente na
generosidade do doador”. (GARCÍA 1996:156 apud ALVIM, 2006)

Com a privatização, o fator “paternalismo”, forma da Companhia se

expressar perante a comunidade, mudou sensivelmente. A Vale, a partir de

então, restringiu sua participação apenas naquelas ações em que a

comunidade se manifestava através de programa ou projeto elaborado; isto é,

a mineradora extinguiu as iniciativas.

Atualmente, o que se vê é um rompimento do vínculo “familiar” da

empresa, o esgotamento dos recursos minerais, uma agricultura incipiente, a

perda da cultura empresarial para geração de empregos e uma perceptível

queda das qualidade de vida do itabirano (ALVIM, 2006). Fatos que vêm

aumentando a sombria expectativa acerca do futuro da cidade. A evolução da

Companhia se deu supervalorizando o próprio desenvolvimento econômico

(com obras na cidade que interessassem à Administração Pública e à

empresa) e subestimando o social.

                                                          
18 Informações disponíveis na Fazenda do Pontal, em Itabira, e no site: http://www.vivaitabira.com.br.
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2.3 A questão do suicídio

2.3.1 Contexto histórico e um estudo epidemiológico

A chegada da Vale, na década de 40 em Itabira, trouxe aos itabiranos

uma nova perspectiva de vida. Em menos de uma década, a Companhia, ali

presente, se tornou a maior e mais importante estatal do país.

Para seus habitantes, a cidade era a personificação do orgulho e do
amor-próprio de um povo que, além de participar ativamente no
desenvolvimento da nação, gerava um sentimento de convivência
harmônica entre a empresa e a comunidade onde, a primeira,
oferecia emprego, a segurança, a ascensão profissional e trabalhos
paternalistas a seus habitantes, e a segunda, aceitava as
responsabilidades ambientais. (ALVIM, 2006).

Após a expansão da Vale, nos anos 70, sob a ideologia estatizante e

desenvolvimentista dos governos militares, as décadas de 80 e 90 marcaram

uma mudança na relação da empresa com a comunidade itabirana. Nesse

período, os intensos debates sobre questões ambientais somados ao processo

de privatização da Companhia, em 1997 – no governo Collor que instaurou a

política de abertura de mercados e de reforma do Estado – fez romper a

convivência aparentemente harmônica dos itabiranos com a empresa. Este

contexto gerou uma forte crise social na cidade agravada pela previsão de

esgotamento dos recursos minerais e do conseqüente fim da atividade da

empresa na cidade. Instalou-se uma conjuntura de insegurança provocada por

essa reestruturação produtiva.

Nos últimos 17 anos, em meio a esse contingente social das mudanças

da atividade mineradora na cidade, foi registrado, em Itabira, um crescimento

extraordinário do fenômeno do suicídio. Segundo um estudo epidemiológico19

realizado pelo Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde

(CLAVES), da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que quantificou e qualificou este

fenômeno na cidade, “as taxas de suicídio em Itabira, município com cerca de

100.000 habitantes, são mais elevadas do que as da população brasileira.”

(SOUZA; MINAYO; CAVALCANTE, 2006).

                                                          
19 SOUZA, E.R.; MINAYO, M.C.; CAVALCANTE, F.G.;The impact of suicide on morbidity and mortality in
the population of Itabira, 2006.
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O referido estudo analisou dados de 1990 a 2001 e registrou que o

índice de mortalidade caiu de 659.29 para 520.19 por ano, por 100.000

habitantes, uma diminuição de 26.7%. Foram somadas 6.372 mortes, por todas

as causas, nesse período, sendo 56,1% de homens e 43,9% de mulheres.

O suicídio, em especial, também referido por morte auto-infligida ou

auto-extermínio, se inclui na espécie mortes por causas externas, segundo a

Classificação Internacional de Doenças (CID), isto é, mortes por violência ou

acidentes. Estas mortes, em Itabira, durante o período estudado, somaram 600

e seus índices caíram. A taxa, para população geral, passou de 63 para 42.1

por 100.000 habitantes, diminuindo entre os homens 56.7% e 3.9% entre as

mulheres.

Gráfico 1: Taxas de mortalidade devido a causas externas em Itabira – 1990-2001
Fonte: SOUZA; MINAYO; CAVALCANTE, 2006.
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Como mostra a Tabela 1, das 600 mortes por causas externas, 64 foram

por suicídio, com uma média de 5.3 ao ano. Pelo Gráfico 2, vê-se que a taxa de

mortalidade por suicídio mais alta aconteceu entre 1996 e 1997, com 8.18

casos por 100.000 habitantes. É curioso notar que este período de aumento

coincide com a privatização da Companhia.

No mesmo ano de 1997, Belo Horizonte e Minas Gerais também
apresentaram as taxas mais altas, porém com números inferiores que
esses observados em Itabira (5.74 e 3.79 respectivamente). Por outro

Gráfico 2: Taxas de mortalidade por suicídio em Itabira – 1990-2001
Fonte: SOUZA; MINAYO; CAVALCANTE, 2006.

Tabela 1: Distribuição da mortalidade por causas externas em Itabira
Fonte: SOUZA; MINAYO; CAVALCANTE, 2006.
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lado, o Brasil teve sua taxa mais alta em 2001 (4.46). Nesse ano
ocorreram 5 mortes por suicídio em Itabira, 110 em Belo Horizonte,
795 em Minas Gerais e 7.682 no Brasil.” (SOUZA; MINAYO;
CAVALCANTE, 2006).

Segundo o estudo do CLAVES, a taxa de suicídio no Brasil, por 100.000

habitantes, em 1999 chegou a 3.98, enquanto que em Itabira, pro triênio (como

foi separado o estudo para evitar oscilações anuais) de 1999-2001, a taxa

média foi de 6.30. Esta taxa cresceu em Itabira desde o primeiro triênio, com

médias de 4.30 (1990-92), 5.97 (1993-95), 6.17 (1996-98) e a supracitada 6.30.

O Gráfico 2 mostra este crescimento.

Analisando de acordo com sexo e idade, em 1990, os casos se

concentraram no grupo de pessoas entre 25 a 39 anos (75%) e no grupo de 15

a 24 anos (25%) – neste ano foram 4 mortes, 3 de homens e 1 de mulher.

Porém, em 2001 esta idade subiu um pouco: 80% das mortes foram de

indivíduos entre 25 e 39 anos e entre 40 e 59 anos, todos eles homens – já

neste ano foram 7 mortes.

Os dados que se referem a Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil,
analisados por sexo, são semelhantes a esses achados em Itabira. A
maior parte de vítimas em 1990 (75.3%, 75.5%, 74.7%,
respectivamente) como também em 2001 (80%, 79.1% e 79.8%)
eram os homens. O mesmo aplica à análise de acordo com idade. As
faixas etárias de 25 para 39 e 40 a 59 anos constituem a maior parte
de suicídios nos diferentes lugares estudados. (SOUZA; MINAYO;
CAVALCANTE, 2006).

Fala-se na pesquisa sobre o problema com as fontes de informação:

Polícia Militar de Minas Gerais – Itabira, cartório local e o Sistema de

Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. Logo, a análise do

nível de informação ficou impedida, mas pôde ser observado que, no ano de

1990, metade dos indivíduos que se suicidaram tinham nível de escola

primária, para a outra metade nenhuma informação pôde ser avaliada. E em

2001 não se pôde fazer tal classificação em 100% dos casos.

Sobre as tentativas de suicídio sem consumação do ato, no período de

1996-2001 foram registradas 539 ocorrências na polícia; houve uma elevação

de 37.4% na média trienal, visto que no triênio de 1996-1998 foram 75.7

tentativas por 100.000 habitantes e no triênio 1999-2001 foram 104, mostrando,

portanto, um aumento das tentativas e de suicídios consumados.
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Mas há uma diferença entre as tentativas e fatos consumados quanto à

faixa etária e sexo nas ocorrências de Itabira. Pela Tabela 2, verifica-se que

entre 1996 e 2001 quase 65% dos casos de tentativas de suicídio foram entre a

população jovem, com menos de 30 anos de idade, e 68.1% de todas as

tentativas foram de mulheres, ainda que consumado por homens em sua

maioria.

Ainda sobre as tentativas, pôde-se analisar as profissões dos indivíduos

que tentaram se auto-infligir. Os três grandes grupos são das empregadas

domésticas (18.9%), das donas de casa (18.9%) e dos estudantes (18.4%).

“Juntas, estas ocupações constituíram um total de 56.2% e estão de acordo

com o fato de que a maior parte das tentativas de suicídio é cometida por

mulheres.” (SOUZA; MINAYO; CAVALCANTE, 2006).

Os dados de 2007 mostram que este fenômeno cresce

progressivamente na cidade, e até outubro já foram registrados 142 suicídios

consumados em Itabira. O grupo de risco continua sendo dos jovens, na faixa

de 12 a 30 anos (representam cerca de 60% dos casos), entre estudantes e

trabalhadores (de pedreiros a comerciantes) e pôde se verificar os bairros de

maior ocorrência.20 Estes dados confrontados com o grau de urbanização21 e

condições sócio-econômicas nas localidades permite um verificar a condição

de vida nas comunidades.

                                                          
20 Dados obtidos no 83° Batalhão da Polícia Militar de  Minas Gerais (PMMG), em Itabira.
21 Através do Índíce de Condição de Bairro (ICB) : dados elaborados pela Prefeitura para o Plano de
Desenvolvimento Urbano.

Tabela 2: Distribuição das tentativas de suicídio em Itabira –
1966-2001
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Pode-se constatar então, que os suicídios tentados e consumados em

Itabira acontecem em maior número entre a população com condição sócio-

econômica nos níveis “B” e “C”. No bairro Gabiroba, uma das localidades onde

mais acontecem os suicídios, foi registrado um grau de urbanização de 75%

apresentando carência na sua infra-estrutura pública. Segue-se, neste caso, a

regra geral de que as localidades com os maiores índices de suicídio são

aquelas que têm o grau de urbanização abaixo da média ideal (entre 78% e

99%). Destaca-se, no Gabiroba, uma área de maior presença das classes “C” e

“D”.

(...) vale citar que ao analisar, em contato com pessoas da cidade
com forte presença social e aparentemente observadoras da
condição por que passa Itabira, se pôde constatar que este distúrbio
psico-social, a condição social, está despertando a atenção de toda a
comunidade e que entendem ser a ausência dos ditos espaços uma

Tabela 3: Análise da taxa de suicídio por bairros e relação com grau de urbanização e nível sócio-
econômico deles.
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das condições principais por que se encontra o distúrbio local
(...).(ALVIM, 2005)

A análise oferece a conclusão, portanto, que o grau de socialização da

população é um dos fatores que pode estar diretamente relacionado ao

problema de tentativas e consumações de suicídio em Itabira.

2.3.2 Suas causas sociais em Itabira

O trabalho de investigação da crise social em Itabira não tinha,

inicialmente, como objetivo concreto estudar as causas do fenômeno suicídio

na cidade. No entanto, considerando os altos índices desta ocorrência, se torna

fundamental sua compreensão para se trabalhar uma proposta de melhoria na

qualidade de vida, auto-estima e perspectiva dos jovens, que formam o grupo

majoritário nas tentativas e consumações do fato.

As causas de natureza orgânico-psíquicas não se incluem no objeto de

estudo. Resumir-se-á à análise das causas sociais. Antes disso, porém, cabe

levantar o que tem sido feito pelos entes públicos, em Itabira, acerca do

fenômeno, num contexto geral.

A Administração Pública Municipal, mesmo investindo altas quantias de

dinheiro em medicamentos, como antidepressivos, hesita em levantar a

polêmica que vem sendo registrada na cidade. Segundo a Prefeitura, a

situação em Itabira, conforme relata a comunidade, não é tão expressiva como

se comenta, e afirma ser um costume, uma questão cultural, os comentários

sobre esta situação. Sob seu ponto de vista, os índices encontrados não são

diferentes de outras cidades e pode-se considerar como “natural”. (ALVIM,

2005)

Entretanto, a Prefeitura, ainda que não tenha assumido publicamente os

índices de suicídio na cidade como uma problemática, na tentativa de amenizar

a situação, criou em 1992, o Centro de Apoio Psicosocial (CAPS). O Centro

funciona como um espaço de permanência diário para enfermos mentais e em

crises psiquiátricas. Seu objetivo é de substituir a internação em hospital

psiquiátrico para os casos considerados como intermediários do serviço de

assistência médica e a internação hospitalar. A equipe do CAPS é formada por

médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais,

farmacêuticos, etc.
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Os índices de suicídio continuaram altos, e ainda vêm subindo. Em

1999, foi criado o Posto Samaritano de Itabira, um projeto que, mesmo sem a

iniciativa da Prefeitura, visa a prevenção ao suicídio com o apoio do Centro de

Valorização à Vida (CVV), que atende também outras cidades. O Posto, que se

inaugurou com o funcionamento de 6 horas diárias, teve que aumentar a

assistência oferecida à comunidade para 12 horas diárias. Atende a pessoas

diariamente por telefone e, algumas vezes, pessoalmente com o objetivo de

doar amizade e despertar em cada pessoa o seu próprio valor. Ele funciona

com ajuda de voluntários e da comunidade, e a prefeitura auxilia apenas com a

doação de transporte nas viagens de treinamento. Com uma equipe de 37

voluntários, o Posto também desenvolve ações comunitárias, como palestras

para professores do ensino fundamental, público e particular, associações de

bairros e grupos de funcionalismo público.

Apesar de trabalharem diretamente com intentos de suicídio, os

responsáveis pelo Posto desconhecem as suas causas em Itabira. Sandra

Torres, porta voz do Posto Samaritano, em entrevista ao jornal Folha Popular

(2007) afirmou que não há nenhum fator que justifique o alto índice na cidade,

e generalizou: “As pessoas hoje não têm tempo para se relacionarem, vivem

sob constante pressão, não têm mais um bom convívio familiar e tudo isso

prejudica muito” 22.

Contudo, não parece ser suficiente oferecer apoio emocional,

atendimento psiquiátrico e distribuição de anti-depressivos (como é feito pela

Policlínica à população carente), se tudo isso estiver desvinculado de ações

sociais.

De acordo com Durkheim (2000), a soma total dos suicídios em uma

dada sociedade deve ser encarada como um fato que somente pode ser

explicado na sua amplitude sociológica e não por motivos pessoais, ou seja, o

que é analisado é a sociedade e não o indivíduo. Para ele, o que caracteriza o

fenômeno suicídio é, enquanto fato social, primeiro sua “exterioridade em

relação às consciências individuais”, e segundo a “ação coercitiva que exerce

ou é suscetível de exercer sobre essas mesmas consciências”, portanto, o

suicídio influencia o comportamento individual do indivíduo levando-o a morte.

Segundo Durkheim (2000), é a ação da sociedade que desperta no

indivíduo os sentimentos de simpatia e solidariedade que os remetem aos

                                                          
22 Posto Samaritano de Itabira pode fechar as portas. Folha Popular. Notícias, 13/01/2007
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outros, no sentido religioso, político e moral, que os orienta em termos de

comportamentos. Tendo origem coletiva essas formas superiores da atividade

humana, têm também um fim de natureza social. Como tem origem na

sociedade, é a ela que se remetem, é a sociedade encarnada e individualizada

em cada um dos indivíduos.

Assim, sob o primeiro aspecto da análise metodológica de Durkheim,

quando não sentimos a sociedade "viva e ativa em torno e acima de nós, o que

há de social em nós se vê desprovido de todo fundamento objetivo"

(DURKHEIM, 2000, p. 264).

Aqui então cabe chamar a atenção, na realidade de Itabira, à vida em

sociedade das classes sociais menos favorecidas social, educacional e

culturalmente, que constituem maioria no invólucro do fenômeno. A princípio,

sem precisar referenciar ao mérito econômico, o que é comum às pessoas com

maior propensão a tentar ou consumar suicídios é que são residentes em

bairros com menores índices de urbanização, poucas áreas de lazer e de

integração, de vida social, como parques municipais e espaços esportivos.

Esta situação para Durkheim (2000) define o suicídio egoísta, que

resulta de uma individualização descomedida. Se o egoísmo é a causa que

leva o indivíduo ao suicídio, “(...) é porque o próprio vínculo que o liga a

sociedade se afrouxou” (DURKHEIM, 2000, p. 273).

Utilizando dos dados coletados na prefeitura, verificou-se que
realmente há uma grande falta dos ditos espaços, ainda que existam
na cidade 4 praças, 14 campos de futebol e 19 quadras esportivas,
mas como se percebe, os esportes que são praticados nestas áreas
são predominantemente masculinos e, em boa parte, por adultos.
Assim, caso não haja a criação de áreas de lazer para toda a
população, é bem possível que a construção de outros espaços
esportivos como estes [garantidos pela condicionante 36 da LOC
dada à Vale], conforme propõe a prefeitura, pouco afetará
positivamente na diminuição do quadro social verificado na cidade, já
que estas afastam as mulheres do convívio social e os jovens da
aproximação social. (ALVIM, 2005)

Outra questão a se avaliar é que Itabira é uma cidade de porte médio e,

ainda que os meios de comunicação não divulguem informações sobre os

suicídios, estes acontecimentos são difundidos com muita facilidade em toda a

cidade. É possível que os sujeitos da ação tenham conhecimento dos atos

bem-sucedidos e dos fracassados das tentativas e, assim, elejam a forma mais

eficaz, situação que comprova o segundo aspecto – da coerção – que,

segundo Durkheim (2000, p. 82), caracteriza o suicídio como fenômeno.
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Isto pôde ser percebido durante a investigação, pois por meio dos
Boletins de Ocorrência (B.O.) em que, em uma mesma rua, em uma
distância de cerca de 100 metros de uma residência a outra e em um
prazo de uma semana, houve 2 tentativas pelo mesmo motivo e uso
de metodologias similares, levando a crer que muitas vezes são
iguais aos de outros indivíduos. (ALVIM, 2005).

O título de cidade com maior índice de tentativas e consumações de

suicídio no país, proclamado pelos próprios itabiranos, aumentam ainda mais a

ocorrência do fato. Os freqüentes casos comentados entre as pessoas tornam

o suicídio um fato bem próximo à realidade de qualquer itabirano. Portanto,

como afirma Durkheim:

(...) o suicídio é eminentemente contagioso. Esta contagiosidade se
faz sentir, principalmente nos indivíduos cuja constituição os torna
mais facilmente acessíveis a todas às sugestões em geral e às idéias
de suicídio em particular, pois, além de serem levados a reproduzir
tudo o que os impressiona, eles tendem, principalmente, a repetir um
ato a qual já tenham certa propensão. (DURKHEIM, 2000, p. 90)

Há também o contexto político e econômico na acentuação do suicídio

como fenômeno. Se há um desequilíbrio no corpo social, crises (ainda que de

prosperidades), apenas por serem perturbações da ordem social, os homens

suicidam-se com mais freqüência (DURKHEIM, 2000). A sociedade não

apenas atrai os sentimentos e a atividade dos indivíduos, "também é um poder

que os regula" (DURKHEIM, 2000, p. 303). É fato notório para Durkheim, que

as crises exerçam uma influência sobre a tendência ao suicídio.

Sob essa ótica, cabe observar em Itabira a crise ambiental e econômica,

e, conseqüentemente, social, gerada pela atuação da CVRD, sobretudo em

sua fase de privatização, como um fator desencadeador do rompimento das

perspectivas da população.

O que os itabiranos projetaram para a cidade, com a instalação da Vale

(e sempre vinculada a ela), foi progresso, abundância e prosperidade: geração

de empregos pra todo sempre, estabilidade para os empregados, construção

de obras públicas e o desenvolvimento de Itabira. E "tendências que não são

satisfeitas se atrofiam e, como a tendência a viver não é mais que a resultante

de todas as outras, ela não pode deixar de se enfraquecer quando as outras se

afrouxam" (DURKHEIM, 2000, p. 311-312).

A atuação da Companhia Vale do Rio Doce em Itabira por fim gerou

frustrações. Antes, a atividade extrativa que, ainda que sem regulamentação,

gerava empregos e expectativas; hoje, a atividade extrativa já regularizada,
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contudo rompendo os laços “fraternos” com os itabiranos, já que deixa a estes

os estragos ambientais e as poucas alternativas de desenvolvimento

econômico (uma vez que os recursos minerais que representam 90% da

economia do município estão se esgotando). Eis o panorama de

desapontamento e frustração que vive a comunidade.

A crise social em Itabira, então, vem de um estado de anomia, segundo

Durkheim (2000), pois o crescimento da indústria extrativa na região gerou

expectativas sem limites, as quais, porém, não foram regulamentadas pela

socidade, desorganizando a vida ativa das pessoas. Esta é, logo, mais uma

razão por que sofrem e por que, conseqüentemente, chegam ao auto-

extermínio. Seria, nas palavras de Durkheim (2000), o suicídio anômico.

Conclui-se, assim, que, em Itabira, encontramos dois principais tipos de

suicídio, na classificação de Durkheim, quais sejam o suicídio egoísta e o

suicídio anômico.

No suicídio egoísta é a atividade propriamente coletiva que faz falta,
deixando-a assim desprovida de controle e de significação. No
suicídio anômico são os desejos propriamente individuais que
necessitam e ficam sem norma que as regule. Disso resulta que,
apesar de suas relações, estes dois tipos são independentes um do
outro. Podemos devolver à sociedade tudo o que há de social em nós
e não saber limitar nossos desejos; sem ser um egoísta se pode viver
em estado de anomia e vice-versa. (DURKHEIM, 2000)

Ambos os suicídios, o egoísta e o anômico, têm origem no fato de a

sociedade não estar presente, de forma satisfatória, na vida dos indivíduos. A

esfera da qual ela se faz ausente, porém, não é a mesma nos dois casos. No

suicídio egoísta, o que se destaca é a ausência da vida coletiva do indivíduo;

no suicídio anômico, não há regulamentação das paixões individuais.

Apesar de independentes, em Itabira, os dois tipos coexistem e têm sua

ocorrência agravada pela coerção que resulta da divulgação dos intentos e

fatos consumados. Pode-se dizer, portanto, que este somatório acentua a

freqüência das ocorrências de tentativas e êxitos de auto-extermínio na cidade

e causa, ainda mais, a perda de identidade e de perspectiva das pessoas; um

verdadeiro ciclo vicioso.

2.4 A juventude: um diagnóstico de suas perspectiva s, socialização

e educação.

Na adolescência, o indivíduo faz buscas por referências e isso se

constitui como forte razão de existência. Tão logo encontre situações
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desfavoráveis no contexto familiar ou do grupo de amigos, por exemplo, o

jovem é colocado numa situação vulnerável.

Os jovens em Itabira, tradicionalmente criados como futuros funcionários

da Vale, especificamente os de família de baixa renda que não têm recursos

pra buscar outra alternativa, se encontram nessa situação de vulnerabilidade.

Ronaldo Gomes Alvim, em seu estudo, relata tal situação a partir de entrevista

com o grupo de jovens do Rotaract e completa:

O que antigamente se podia dizer é que o maior patrão era a Vale
que, segundo o sindicato, chegou a ter cinco mil funcionários e hoje
possui mil e quinhentos e a empresa passou a ser a mais importante
estrutura de criação de emprego. Para alguns seria uma forma de
diminuir o impacto do desemprego local [causado pela privatização]
e, em conseqüência, evitar uma maior convulsão social mais forte.
(ALVIM, 2005).

As inversões econômicas na cidade, através do incentivo ao comércio,

turismo e pequenas empresas que, devagar, vêm se instalando na cidade, não

são suficientes para oferecer o mínimo aceitável de emprego. Os poucos que

surgem, não podem manter um saldo (renda) suficiente ao trabalhador, além

de não oferecer nenhuma estabilidade, aumentam ainda mais a insegurança

entre este grupo social.

A conseqüência disso, Ronaldo Gomes Alvim ainda mostra: “este grupo

declarou que muitos de seus amigos abandonaram a cidade para estudar ou

trabalhar e que gostariam de voltar a viver na cidade, mas consideram difícil

devido a crise que tem assolado Itabira” (ALVIM, 2005).

Desta opção se valem os que têm ainda o recurso de emigrar da cidade.

Qual é então a situação dos que ficam e não têm este recurso? Neste

processo, os itabiranos perdem sua identidade com Itabira. Permanecem em

Itabira os jovens da população carente que, então, formam o grupo vulnerável,

para o qual as perspectivas são limitadas, quando existem.

O grupo do Rotaract levantou os dois motivos para o abandono da

cidade pelos jovens: estudo e trabalho. E as questões educacionais em Itabira,

e sociais – implícitas às educacionais também – são de extrema relevância ao

presente estudo, já que verificou-se, acerca da crise social da cidade, que:

(...) não só em Itabira, mas também nas outras áreas estudadas, as
vítimas principais de suicídio eram as pessoas só com educação de
escola primária, um fato que faz um pensar sobre oportunidades
restritas na vida econômico-financeira e profissional que contribui à
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idéia, tentativa e conclusão de morte auto-infligida. (SOUZA;
MINAYO; CAVALCANTE, 2006).

Os jovens formam o grupo majoritário entre as tentativas de suicídio e

suicídios consumados; são estudantes ou pessoas que tiveram apenas a

escola primária, empregadas domésticas e donas de casa. O fato reflete a

formação educacional e cultural destas pessoas, não como fator determinante,

porque é um fenômeno complexo, mas, como um contexto que, somado aos

diversos fatores, formam um conjunto coeso para o entendimento da vida

relacional do indivíduo, da qual a vontade de cometer o ato pode ser um

sintoma.

A tentativa de suicídio em jovens mostra-se como sinal de alarme.
Traduz fracasso no processo da adolescência, contrapondo-se à
essência do existir dessa fase. A morte surge como o negativo de
todas as forças expressivas do desejo de viver. (...) Este se apresenta
como um grande desafio para os profissionais da saúde e da
educação, sem deixar de ser, talvez, o mais incômodo tema para pais
e familiares. (SILVA TEIXEIRA, 2002).

Segundo os dados atuais da Polícia Militar, o maior número de

ocorrências de tentativas de suicídio e suicídios consumados são, em ordem

decrescente, nos bairros: Penha, Machado, Fênix, Gabiroba, Praia, Bethânia,

Madre Maria de Jesus, Major Lage de baixo e Nova Vista. Destes bairros, o

Fênix, o Bethânia, o Madre Maria de Jesus e o Nova Vista não contam com

algum equipamento público de Educação, seja escola municipal, estadual ou

centro de educação.

No Bairro Machado, funciona a Escola Municipal Coronel João Lage que

atende 57 alunos que participam apenas do Programa de Educação Afetivo-

Sexual (PEAS), da prefeitura em parceria com a FVRD23. Segundo a diretora,

há uma educadora da Prefeitura que visita a escola a cada dois meses e

desenvolve atividades culturais com as crianças.

No Gabiroba, o bairro residencial mais extenso e populoso, funciona a

Escola Municipal Ester Pereira Guerra, com 473 alunos, onde são

desenvolvidos o PEAS e o “Laboratório de Leitura”, que propõe a revitalização

de bibliotecas através de reunião quinzenal de alunos para leitura nestes

locais.

                                                          
23 Fundação Vale do Rio Doce.
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No Bairro Praia, funciona apenas uma escola24, qual seja a Escola

Municipal Dona Inês Torres, que atende 325 alunos, os quais participam de

programas da prefeitura como o PEAS, o Família na Escola – do qual não

foram fornecidas informações concisas –, e do Laboratório de Leitura.

Por fim, o Bairro Major Lage de Baixo, conta com a Escola Municipal

Américo Gianetti com 375 alunos25, todos participantes do PEAS.

Os Bairros Machado e Gabiroba contam também com Escolas

Estaduais. São elas, respectivamente: Escola Estadual Antônio Linhares

Guerra e Escola Estadual Marciana Magalhães26, que participam do PEAS

também, em parceria com a Prefeitura, e do Grupamento Operacional Escolar

–  sistema de controle de ações delituosas havidas em âmbito escolar – em

parceria com a Prefeitura e a Polícia Militar. As diretoras e pedagogas relatam

o comportamento agressivo visto em muitos alunos e o envolvimento com

drogas.

No Brasil, não se fala de prevenção ao suicídio em escolas.
Lastimável é saber que, mesmo conhecedoras do problema, elas  [as
escolas] assistem silenciosamente às tragédias que acontecem com
seus alunos. Juntem-se a esse contexto os serviços de saúde e a
comunidade local. (SILVA TEIXEIRA, 2002).

É o que se vê também em Itabira. Mais do que programas de prevenção,

com os jovens, grupo de risco de suicídio, alarmante de Itabira, são

necessários programas culturais nas escolas, ou legitimidade aos que há, ou

de ação social. O PEAS foi citado, pelas diretoras e pedagogas consultadas

nas escolas supracitadas, como um programa que tem trabalhado a auto-

estima dos alunos e levado a uma melhoria nas suas relações afetivas,

inclusive no comportamento dentro da escola. O programa Laboratório de

Leitura também foi citado pela melhoria na concentração das crianças. Não há

projetos com os adolescentes de prevenção ao suicídio, e os projetos de

integração dos alunos através de teatro, dança e música são realizados ou

não, a critério de cada escola. Estes programas, dependentes da iniciativa da

Secretaria Municipal de Educação, não são realizados nas escolas

comentadas, segundo relato das diretoras e pedagogas.

                                                          
24 Não há escolas que ofereçam as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
25 As cinco escolas trabalham com as séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª); excluindo da
análise a Educação Infantil (creche, maternal ao pré-primário). Dados obtidos na Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura Municipal de Itabira e com as diretoras e pedagogas das citadas escolas.
26 Séries Finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª) e Ensino Médio.
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Das escolas comentadas, apenas na Escola Municipal Ester Pereira

Guerra são realizadas atividades fora do horário de aula. Nos fins de semana,

segundo a pedagoga Vânia, acontecem aulas de capoeira com os alunos da 4ª

série.

Ir além do ensino regular e prover a escola de atividades extra-classe é

muito importante para trabalhar as relações sociais entre estes jovens e o

mundo que os circunda; trabalhar interativamente as habilidades para lidar com

os problemas do dia-a-dia, construir a identidade individual e coletiva e, ainda,

desenvolver o potencial e a auto-estima de cada um (SILVA TEIXEIRA, 2002).

É na escola, favorecida pela situação de ser regular e obrigatória, que

acontecem as primeiras atividades de socialização mais intensas que, mais

tarde, criam suas próprias pernas na comunidade. Não obstante a este

panorama na educação, os encontros entre as pessoas, mesmo fora da escola,

são pouco favorecidos em Itabira, como se verifica em relato de entrevista de

Alvim (2005):

(...) socialmente, há muitas limitações. Poucas opções de lazer e às
vezes um ou outro evento no Parque de Exposições ou algum artista
que vem à cidade (...); O próprio itabirano tem pouco contato com a
própria comunidade. Quem pode, vai às cidades vizinhas atrás de
socialização.

O próprio grupo Rotaratc confirmou a Alvim que há pouquíssimas

opções de bares, restaurantes ou ambientes do gênero, na cidade.

Aliada a esta falta de atividade de socialização e à carência de

oportunidade de trabalho para esses jovens que saem da adolescência sem

formar sua identidade, há também a busca da continuidade dos estudos

superiores, que para os de nível sócio-econômico mais alto tem despertado

cada vez mais o estímulo de migrar para outros centros.

Em 1993 foi criada a Fundação Comunitária de Ensino Superior de

Itabira (FUNCESI). Sua proposta surge da Administração Pública, ao perceber

que há necessidade de atrair o próprio itabirano a sua terra, evitando a

migração. A partir dela, tenta-se oferecer a estes jovens novas oportunidades

de inserção no mercado de trabalho (ALVIM, 2005).

A FUNCESI, hoje, possui 4 Faculdades e 1 Instituto Superior de

Educação que abrigam 17 cursos superiores. São elas: Facci: Faculdade de

Ciências Administrativas e Contábeis de Itabira; Fachi: Faculdade de Ciências

Humanas de Itabira; Fatec: Faculdade Itabirana de Desenvolvimento das
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Ciências e Tecnologias; Fisa: Faculdade Itabirana de Saúde e Isei: Instituto

Superior de Educação. Além da FUNCESI, recentemente foram implantadas

mais duas faculdades: o Centro de Ensino Superior de Itabira (CENSI) que

oferece o curso de Direito, e uma unidade da Universidade Presidente Antônio

Carlos (UNIPAC) com outros 4 cursos superiores.

Este aumento das oportunidades educacionais é algo favorável,

entretanto, não será suficiente para assegurar melhores condições de

crescimento social, visto que não assegura que as classes com menor poder

aquisitivo, que são a maioria, tenham oportunidade de estudar. Neste ponto,

sobressai uma importante parceria recém-firmada entre a Prefeitura, a Vale e a

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), para implantação de um campus

universitário federal em Itabira, da própria UNIFEI, o que, teoricamente, traria a

chance de estudos para a população de renda baixa.

O projeto de implantação de um Campus Avançado de Tecnologia da
Unifei em Itabira deverá ser inovador frente ao modelo de educação
convencional tecnológica. A ‘Universidade Federal Tecnológica de
Itabira’, “ainda em fase embrionária” deverá contar com cursos de
engenharia nas áreas de Automação, Mecatrônica, Gestão de Ativos,
Energia e Softwares. “Será uma universidade adequada à demanda
de mercado”, garante João Batista Turrioni [secretário de
planejamento da universidade].27

Em conversas informais com adultos na cidade, pedindo uma definição

da posição social dos jovens de Itabira, o que se ouve são críticas à alienação

político-social e falta de poder de luta contra a situação atual, identificam uma

conformação deste grupo com a apatia que assola a cidade. Um entrevistado

de Ronaldo compartilha desta idéia, dizendo que a cidade

tem roubado deles a oportunidade de sonhar. Antigamente os alunos
tinham objetivo na vida, hoje percebem que não têm mais sonho. Não
há perspectiva do que fazer ao terminar o ciclo do estudo (...). Em
relação à Itabira, por haver pouco emprego e só uma grande
empresa, tem aumentado a criminalidade entre os jovens e o
consumo de drogas. (ALVIM, 2005)

De fato, como se vê, são restritas as oportunidades de empregos, de

sonhos e perspectivas; e atribuir esta lástima à cidade é a própria expressão de

um itabirano que não estima sua terra. O sentimento de desolação predomina.

Quanto à alienação e conformação, na verdade, é um estado que não se

                                                          
27 Reunião discute últimos detalhes para implantação de universidade. Notícia publicada dia 12/06/2005.
Disponível em: http://www.mixx.com.br/noticias/ler.html?id_sec=91&id_noti=3809
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restringe só aos jovens, percebe-se que é uma condição geral a todas as

classes sociais e faixas etárias.

2.5 Potencial Cultural

A vocação cultural de Itabira é reconhecida em nível nacional. A cidade

de Drummond (1902-1987) foi muito retratada por ele em seus poemas e, por

isso, atrai os olhares de estudiosos e turistas.

O poeta foi mal interpretado pelos habitantes da cidade quando em seu

poema Confidências do Itabirano disse: “Itabira é apenas uma fotografia na

parede/ Mas como dói”. Isso causou nos seus conterrâneos o sentimento de

repúdio por entenderem que o poeta negava sua terra natal, enquanto na

verdade expressava sua nostalgia por Itabira, que já não era a mesma de sua

infância e juventude. Repudiado também porque, segundo relatos, não usou

sua fama para atrair desenvolvimento para a cidade, Drummond foi colocado

como algo alheio e sem importância para os habitantes da cidade. (ALVIM,

2006)

Hoje, depois do vazio causado pelos impactos ambientais, da

perceptível perda da cultura local por décadas de mistura cultural (entre

nativos, estrangeiros e trabalhadores de outras regiões atraídos pela Vale) e da

ausência de valores individuais e coletivos, começaram a surgir grupos que

intentam mudar a resistência da cidade com relação a Drummond como forma

de atrair o turismo cultural na cidade. A Fundação Cultural Carlos Drummond

de Andrade (FCCDA), inclusive, mantém, desde 1995, no Museu de Itabira, o

Núcleo de Estudos Drummondianos (NED), centrado especialmente na

recuperação da figura do poeta.

Os “Caminhos Drummondianos”, que foi uma das primeiras iniciativas do

turismo cultural, fazem um museu de território (primeira das iniciativas de

incentivo ao turismo local) em que os visitantes recorrem à cidade em paradas

predeterminadas e encontram 45 placas situadas estrategicamente nas ruas,

praças e edificações retratadas pelo poeta em suas obras e que foram

importantes em sua vida, traçando o perfil da cultura e dos personagens da

cidade.

Há alguns anos, em 1987, mais precisamente, Itabira chorava a
perda de seu mais ilustre filho: o poeta Carlos Drummond de
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Andrade. A saudade do poeta gauche registrou-se numa série de
manifestações realizadas na data de sua morte (17 de agosto), em
frente à Fundação Cultural de Itabira. Aproveitando a ocasião, o
prefeito da cidade, José Maurício Silva, elaborou um projeto
encaminhado à Câmara Municipal, propondo a mudança de nome da
“Fundação Cultural de Itabira” para “Fundação Cultural Carlos
Drummond de Andrade” (FCCDA). “Daqui posso afirmar: a
comunidade itabirana aplaudiu a decisão. Que a força do nome seja a
mola propulsora da nossa vida cultural”, comentou Lelinho Assuero,
da reportagem do jornal O Cometa Itabirano. (ALVIM, 2005)

A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA), antes

Fundação Cultural de Itabira, foi inaugurada em 31 de maio de 1985,

corresponde a Secretaria de Cultura da cidade, voltada para o resgate da

memória drummondiana e “tem por finalidade incentivar, apoiar e promover a

preservação e o desenvolvimento cultural de Itabira” 28. Embora existam outras

manifestações de grupos culturais em Itabira, a Fundação apóia e integra à sua

organização o Coral (chamado de Coral da FCCDA) e o Grupo Folclórico

Tumbaitá.

O Coral da FCCDA foi criado em 1988, com repertório variado entre o

erudito e o popular. Conta com 35 integrantes e participa de eventos cívicos e

culturais de Itabira e região.

O grupo Tumbaitá (nome de origem indígena e africana, quer dizer:

toque na pedra) foi criado em 1996, também através da Fundação, conta com

47 integrantes e tem como objetivos pesquisar e divulgar a cultura brasileira,

através da dança. O repertório do grupo reúne culturas européia, indígena e

africana, demonstrando os traços mais marcantes dos povos que construíram a

história do país. Os figurinos ricos em adereços são realçados pelas

coreografias.

 Todos os anos, a FCCDA promove o Festival de Inverno de Itabira,

sempre no mês de julho, que teve sua trigésima terceira edição no ano corrente

com patrocínio da Prefeitura Municipal de Itabira e da CVRD. A organização

prepara uma programação que inclui oficinas, palestras, espetáculos de teatro,

de dança e de música, performances, exposições e mostras. “Além de levar

diversão e lazer à população e turistas, o evento tem o objetivo de promover as

artes, divulgar talentos da terra e congregar os participantes num verdadeiro

intercâmbio de idéias e novas informações.”29

                                                          
28 Sobre a Fundação. Disponível em: http://www.culturaemitabira.com.br
29 Institucional. Disponível em: http://www.culturaemitabira.com.br/festivaldeinverno/
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O Festival é um momento efetivo de fortalecimento da cultura local.

Neste evento os artistas itabiranos têm espaço e público para difundir e

apresentar seus trabalhos e a comunidade têm oportunidade de aprender, se

entreter e se encontrar. O público tem ainda acesso gratuito a shows,

apresentações e oficinas de artistas de outras regiões, outros estados ou

outros países, que também são incluídos na programação.

É, inclusive, durante o Festival de Inverno que outros grupos culturais

que não fazem parte do quadro da Fundação (o que inclusive contraria suas

funções e metas), se fazem vistos e conhecidos, embora alguns sejam

tradicionais, como30:

- Marujo e Congado:

O Município de Itabira conta hoje com 10 Guardas filiadas e 1 grupo de

Folia de Reis, sendo cada Guarda composta por, aproximadamente, 50

integrantes, segundo informações de Antônio Marcos Beato, presidente da

Associação das Congadas de Itabira. A Guarda de Marujos de Nossa Senhora

do Rosário, do distrito de Senhora do Carmo, é a mais antiga do município,

tendo mais de 100 anos em atividade.

- Grupo Folclórico das Lavadeiras:

                                                          
30 Dados obtidos na FCCDA e disponíveis em: http://www.vivaitabira.com.br

Figura 2: Marujada em Itabira. Fonte: www.vivaitabira.com.br
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O Grupo Folclórico das Lavadeiras surgiu a partir de uma pesquisa feita,

pela então diretora do Museu do Tropeiro, Eleni Cássia Vieira, sobre o

tropeirismo. Nessa pesquisa foi constatado que os tropeiros adentravam as

matas, rumo ao interior do país, buscando o caminho das águas, daí a relação

com as mulheres lavadeiras, que também ganham a vida buscando as águas.

No total são 12 mulheres que, além das participações nas Rodas de Viola do

Museu, no distrito de Ipoema, já se apresentaram em várias cidades de Minas.

- Estaladores de Chicote:

Os estaladores de chicote têm uma ligação direta com a cultura tropeira.

Quando os tropeiros se aproximavam de um povoado, uma freguesia ou uma

vila os estaladores de chicote tinham a missão de anunciar, aos moradores, a

Figura 3: Grupo Folclórico das Lavadeiras. Fonte: www.vivaitabira.com.br

Figura 4: Estalador de Chicote. Fonte: www.vivaitabira.com.br
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chegada e a partida da tropa. No projeto do Museu do Tropeiro, o grupo de

Estaladores de Chicote foi criado em 2004 e é composto por sete homens que

resgatam essa história. Dentre eles quatro foram verdadeiros tropeiros da

região e os demais são jovens e crianças que darão seguimento a uma

tradição que não pode acabar.

- Meninos Trovadores:

Os Meninos Trovadores também têm forte ligação com a cultura tropeira,

pois nas tropas sempre existia alguém ligado à música, à poesia ou à escrita.

Esse projeto teve início em 2004 e é composto por cinco adolescentes entre 14

e 17 anos. Uma preocupação e uma necessidade do Museu é de valorizar

esses adolescentes que moram no distrito de Ipoema e que, até então, não

tinham uma ocupação nas horas vagas.

- Comitiva do Berrante:

Figura 6: Comitiva do Berrante. Fonte:
www.vivaitabira.com.br

Figura 5: Os Meninos Trovadores. Fonte: www.vivaitabira.com.br
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 A Comitiva do Berrante, atualmente com 7 berranteiros, teve início em

2004 quando a diretora do Museu do Tropeiro, Eleni Cássia Vieira, percebeu a

semelhança entre os boiadeiros e os tropeiros, pois ambos tinham costumes e

histórias que fazem parte de uma época. Atualmente, a Comitiva conta com

sete berranteiros. São jovens e crianças que, após perceberem a importância

do berrante em uma comitiva, se interessaram em aprender sobre os vários

toques do berrante e o significado de cada um, e, então, colocá-los em prática

para que essa tradição não acabe. Apresentam-se também na Roda de Viola

do Museu do Tropeiro e em várias cidades de Minas Gerais.

- Corporação Musical Santa Cecília:

A Corporação Musical Santa Cecília de Itabira foi fundada, em

16/10/1919, a partir de um grupo de amigos que se reuniu com o intuito de

formar um conjunto musical. A Corporação Musical têm o objetivo de promover

a educação, propagação e o cultivo da arte musical; além de visar criar

melhores opções de lazer, ampliar as oportunidades de recreação no município

e região, estimular o interesse pela prática da música instrumental, revelando,

dessa forma, novos talentos. Faz parte do Museu de Território Caminhos

Drummondianos com a placa-poema “Música Protegida”.

- Banda Euterpe Itabirana:

Figura 7: Corporação Musical Santa Cecília. Fonte: www.vivaitabira.com.br
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A Banda foi fundada em 22/11/1863 pelo professor Emílio Soares de

Gouveia Horta Júnior. Tem em seu acervo uma coleção de partituras e

documentos musicais antigos, manuscritos ou impressos, que foram

produzidos e recolhidos por seus participantes durante várias gerações.

Segundo o estatuto, a finalidade da Euterpe Itabirana é a de congregar

pessoas para composição de uma banda, promoção e aprimoramento da arte

musical, de festas com os seus componentes, divulgação dos compositores,

realização do que estiver afeto à nossa Sociedade. Está presente no Museu de

Território Caminhos Drummondianos com a placa-poema “Criação”.

- Bandas de Música:

Grupo de Seresta Luar de Prata: é uma instituição civil que representa o

sistema de integração social dos seresteiros. Foi fundada em 1985 por José do

Carmo Batista. Tem por finalidade prestigiar, estimular e auxiliar as iniciativas

da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, preservar a ordem

pública, a ecologia, a solidariedade humana e os aspectos artísticos culturais.

Sociedade Musical Lira de Fátima: foi fundada em 20/01/1977. A

Sociedade comemora, no dia 13 de maio, sua instituição na paróquia Nossa

Senhora de Fátima, além de participar, ao longo do ano, de festas típicas como

a Semana Santa, Festa de Nossa Senhora de Fátima, Corpus Christi,

aniversário de Itabira (9 de outubro) e Dia da Independência do Brasil (7 de

setembro).

Orquestra Jovem de Violões: esta idéia surgiu com o jovem Paulo

Henrique Pinto Coelho Rodrigues Alves, em 2003, quando ele foi estudar

Figura 8: Banda Euterpe Itabira. Fonte: www.vivaitabira.com.br
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Música na Universidade Federal de Ouro Preto. Em novembro de 2006, através

da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Pity, como é mais conhecido,

selecionou os primeiros alunos que já sabiam tocar o instrumento. Alguns já

sabiam ler um pouco de partitura, outros não. Atualmente, a Orquestra Jovem

de Violões conta com 20 integrantes entre 13 e 22 anos e a intenção de Pity é

montar uma turma paralela para ensinar os alunos que poderão se tornar

futuros integrantes da Orquestra. Mais do que simplesmente ser uma

Orquestra de Violões, o principal objetivo desse projeto é ser um ponto de

integração do ser humano, independente de condições sócio-econômicas.

Millor: vindo de Antônio Dias para Itabira, em 1987. Desde então se

considera itabirano. O interesse pela construção de instrumentos musicais de

percussão começou, em 2001. O último projeto de Millor foi o Sons da Tropa,

no distrito de Ipoema. O trabalho foi desenvolvido com crianças e adolescentes

locais. Durante o projeto, que teve duração de oito meses, os participantes

aprenderam a confeccionar e tocar instrumentos de percussão. A intenção do

tamborzeiro é dar continuidade a esse trabalho. Dentre os instrumentos

confeccionados por Millor estão: agogô, chique-chique, reco-reco, tambores de

vários tamanhos, flauta, caixa de Folia de Reis, instrumentos alternativos e de

efeito, sonoplastia e adereços musicais.

Itabira tem ainda outros músicos e grupos musicais, grupos de teatro,

corais, dançarinos e artesãos, que estão cadastrados na Fundação, cuja

maioria só tem espaço de integração com a comunidade e expressão de sua

arte durante o Festival de Inverno e em algumas apresentações em datas

comemorativas ou eventos de iniciativa própria. Efetivamente, não há um

trabalho contínuo e de caráter evolutivo que envolva a sociedade para

fortalecimento da cultura local.

Figura 9: Orquestra Jovem de Violões. Fonte: www.vivaitabira.com.br
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2.6 Espaços culturais

Após ocasião do centenário de nascimento do poeta em 2002, em que

foram realizadas várias atividades comemorativas e culturais, e atraídos os

olhares da mídia nacional e internacional para a cidade, a FCCDA vem, mais

intensamente, buscando investimentos no intuito de revitalizar espaços

culturais de Itabira.

O prédio da Fundação conta com a infra-estrutura de um foyer, com uma

área de 100m² e capacidade para 80 pessoas, que se destina a abrigar

exposições, mostras e lançamentos de obras literárias; tem o Teatro

(considerado na época de sua inauguração o maior teatro de interiore da

América Latina), recém reformado, tipo italiano com capacidade para 416

pessoas, com cadeiras para portadores de necessidades especiais e obesos; e

também tem a Biblioteca Pública Municipal Luiz Camilo de Oliveira Netto, uma

iniciativa do poeta Carlos Drummond de Andrade e do intelectual Luiz Camillo

de Oliveira Netto, transferida para o prédio da Fundação em 1983, tem um

acervo de aproximadamente 30.000 livros, com horário de funcionamento de

segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h.

Também são de responsabilidade da Fundação os seguintes espaços31:

- Museu de Itabira:

É um sobrado do século XIX, que já foi Câmara Municipal, Cadeia

Pública, Fórum e, até mesmo, Prefeitura Municipal. Localiza-se na Praça do

Centenário e abriga um rico acervo que contém fotos de personalidades da

cidade, peças do tropeirismo típico da região, minerais encontrados no

município e objetos ligados à utilização do ferro, doados pela comunidade. É no

Museu, onde também se encontra um acervo de materiais relativos à

Drummond, que funciona o Núcleo de Estudos Drummondianos (NED).

- Casa de Drummond:

Também na Praça do Centenário, a casa é um solar de grande

importância histórica, construído no século XIX, tendo pertencido à família de

Carlos Drummond de Andrade. Em estilo colonial mineiro, a casa possui 32

cômodos e um belo jardim interno com canteiros em forma de estrela, meia lua

e coração. O jardim, criado por um dos irmãos de Drummond, foi a fonte

                                                          
31 Dados obtidos na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e disponíveis em:
http://www.vivaitabira.com.br.
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inspiradora do poema “O Criador”. e a residência em si foi fonte de inspiração

do poema “Casa”; dois poemas integrantes do Museu de Território Caminhos

Drummondianos. A casa foi restaurada com o apoio da FIAT e inaugurada em

2004.

- Fazenda do Pontal:

A Fazenda foi inaugurada em 2004 também, depois das obras de

reconstituição, acompanhadas pelo IEPHA32, financiadas pela Vale em

cumprimento da Licença de Operação Corretiva (LOC). Antiga Fazenda dos

Doze Vinténs ou Fazenda dos Doze, pertenceu a Carlos de Paula Andrade, pai

de Carlos Drummond de Andrade onde costumava passar as férias escolares.

O local inspirou o poema “Infância”, pertencente ao Museu de Território

Caminhos Drummondianos. A Fazenda do Pontal tem espaços para recepção,

sala de exposição, auditório com capacidade para 100 pessoas, e espaços

para a montagem de café temático, loja de artesanato e lembranças

relacionadas ao poeta e à Itabira.

- Casa do Brás:

Casarão construído em 1857, em estilo colonial. O pavimento

superior possui onze cômodos e uma varanda, onde se encontra um guarda-

corpo em madeira. Já no pavimento inferior encontram-se seis cômodos com

espaço para jardim de inverno e pátio interno. No século passado, o morador e

fotógrafo, Brás Martins da Costa, abrigava os tropeiros em sua casa.

Restaurada pela Prefeitura Municipal e Fundação Cultural Carlos Drummond

de Andrade, a Casa do Brás, localizada à Rua Guarda mor Custódio, em 2005

sofreu um incêndio criminoso que destruiu 25% do imóvel e vai ser novamente

restaurada pelo Instituto Estrada Real, segundo convênio firmado entre o

mesmo e a Prefeitura Municipal. A Casa do Brás abrigava exposições, o Coral

da FCCDA e oferece alguns cursos e oficinas à comunidade.

- Memorial Carlos Drummond de Andrade:

Inaugurado em 1998 e idealizado para se tornar o marco do

Sesquicentenário de Itabira, o Memorial Carlos Drummond de Andrade, teve

seu projeto doado pelo arquiteto e amigo do poeta, Oscar Niemeyer.

Localizado no Pico do Amor (uma área de proteção ambiental e de lazer

contemplativo), ponto estratégico, de onde se tem uma visão panorâmica da

cidade que foi cenário de uma dos poemas de Drummond, “Ausência”, parte do

                                                          
32 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.
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Museu de Território Caminhos Drummondianos, o Memorial abriga exposições

permanentes sobre vida e obra do poeta e é centro de referência para

estudiosos e turistas. Dispõe de auditório, 3 salas, banheiros e lanchonete em

364 m². Na área externa, há um Monumento, com uma placa de concreto

saindo de um espelho d´água, com o polêmico poema “Confidência do

Itabirano”, também parte do Museu de Território Caminhos Drummondianos.

Estes espaços mantidos pela Fundação são de grande importância ao

patrimônio histórico da cidade e para o incentivo ao turismo, mas são pouco

atrativos para a população que não freqüenta estes espaços, com a exceção

da Casa do Brás e Casa de Drummond que oferece algumas atividades. Um

espaço importante à comunidade artística itabirana, mas que não tem parceria

da FCCDA é o Centro Itabirano de Artesanato (CIA).

Num prédio construído em 1915, em estrutura autônoma de madeira

com vedação em alvenaria de adobe e pau-a-pique, o Centro situa-se na Praça

do Centenário. A edificação já foi sede da distribuidora de luz e do Museu do

Ferro. Atualmente, como Centro Itabirano de  Artesanato reúne mais de cinco

mil artigos produzidos por artesãos do município e poderia, com apoios e

parcerias, fazer mais incentivo e divulgação ao artesanato local.

Uma importante consideração a fazer sobre os espaços culturais refere-

se ao Festival de Inverno de Itabira. A programação do evento é

descentralizada e não só acontece nos equipamentos da Fundação, mas

também nas ruas e praças de vários bairros e nos distritos de Senhora do

Carmo e Ipoema. Este funcionamento integra a comunidade e leva as

atividades culturais ao cotidiano das pessoas e como forma de entretenimento

e, assim, se nota boa receptividade do Festival e participação assídua dos

itabiranos.

2.7. Problemática social atual.

De toda a realidade itabirana exposta, feitas algumas correlações de

dados possíveis, chega-se à percepção da existência de uma problemática

social atual.

De fato, Itabira apresenta uma sociedade caracterizada, em grande

parte, pela ampla falta de perspectiva, a qual se parece justificar, dentre outros

motivos, pelo abandono da postura paternalista da CVRD, pelos negativos
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impactos de ordem ambiental, econômica e cultural, provocados pela atividade

extrativa desta, bem como pela previsão de considerável redução ou, mesmo,

de término dos recursos minerais ali presentes.

O baixo grau de socialização e de urbanização, percebidos em alguns

logradouros, em especial, comprovam a presença de um ambiente social

frustrante  e sugerem uma correspondência com o aumento das taxas de

suicídio municipais. Como se pôde perceber, os locais de maior ocorrência das

práticas ou tentativas de auto-extermínio coincidem com aqueles nos quais o

grau de urbanização é insuficiente.

A prestação pública de educação formal, por sua vez, ainda que

existente, além de não se mostrar satisfatória em si mesma – no exercício do

ensino regulamentado, curricular – não se conjuga suficientemente com

atividades culturais, recreativas e esportivas. Em função disso, há um

desestímulo à interação social que é tão decisiva para a plena formação

pessoal, principalmente, do jovem. Por conseguinte, infere-se que talvez este

seja outro aspecto justificador do suicídio, haja vista que este vem sendo

realizado, na maior parte da vezes, exatamente, pelos jovens itabiranos.

Diante destas relações de causalidade, a questão a se observar,

portanto, na problemática do auto-extermínio, é o panorama da educação e da

cultura na cidade. Constatadas as deficiências e carências sociais, nesta

matéria, e, por outro lado, percebido o considerável potencial cultural do

Município, o que pode ser feito, na busca de uma melhor qualidade de vida dos

itabiranos, é fomentar a formação pessoal através de atividades culturais, em

geral.
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3. O RECURSO DA EDUCAÇÃO

3.1 O jovem e a educação em Itabira

Segundo uma pesquisa desenvolvida e publicada por revista de

circulação nacional (VEJA, 2004 apud ALVIM, 2005, p. 170), dos principais

interesses dos brasileiros jovens, quais sejam educação, carreira profissional,

cultura e lazer, esportes e relações amorosas – nesta ordem – são carentes os

itabiranos das quatro primeiras ordens. E isso, ao que tudo indica, justifica-se

pela falta de assistência da Administração Pública.

Ao lado destas carências, apresenta-se, como comentado até agora, o

fato de serem dos jovens o grupo mais envolvido com os intentos e

consumações de suicídios, em Itabira. Situação esta que também é

desassistida pela Administração Pública, a qual, inclusive, não assume os

índices de suicídios como alarmantes, dignos de preocupação voltada à

questão social (ALVIM, 2005).

Neste contexto, portanto, sobressai a deficiência do processo

educacional ao qual esses jovens se submetem. As escolas públicas de Itabira

pouco colaboram para o desenvolvimento de uma sadia formação pessoal dos

jovens, mesmo considerando o processo educacional, numa concepção

totalizadora, abarcando dimensões importantes à formação cidadã, dentre as

quais se destacam a transmissão do patrimônio cultural, o despertar das

potencialidades espirituais, a reflexão do que se vive e a capacidade de

modificar a realidade. É preciso repensar a proposta municipal nesta matéria.

3.2 Diferenciando Educação Não-Formal da Formal e I nformal

É clara a necessidade de se investir na população jovem de Itabira,

através de programas educativos e culturais. A autoria da iniciativa, porém, é

irrelevante para trazer resultados. Signfica dizer que, sejam referidos

programas promovidos pela Administração Pública Municipal ou não, eles

aparecem como um recurso bastante adequado para tratar o estado de

egoísmo ou anomia dos jovens itabiranos, na tentativa de evitar que eles optem

pelo suicídio.
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Neste contexto, a Educação Não-Formal, dentre outras formas

educacionais, pode ser um recurso organizado e sistemático, independente do

espaço formal da escola e da Administração Pública a que esteja vinculada.

Na classificação da pedagogia atual existem três diferentes modalidades

de educação: Formal, Informal e Não-Formal, sendo que a última “é a categoria

central de trabalho de um educador social, numa pedagogia social” (GOHN,

2006).

Para melhor delimitá-las, é possível marcar o campo de

desenvolvimento de cada uma dessas categorias. Segundo Gohn, a educação

formal é desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente delimitados; a

informal é a que os indivíduos recebem durante o processo de socialização e

transmissão de valores e culturas, na família, no bairro, no clube, na

convivência com os amigos, etc.; a educação não-formal, por fim, é a que se

aprende no “mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de

experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas e é

comum ser confundida com a informal. O que diferencia a educação não-formal

da informal é que na primeira existe intencionalidade de dados sujeitos, em

criar ou buscar realizar determinados objetivos de formação pessoal.

Em cada categoria o agente de processo educativo é diferente:

(...) na educação formal sabemos que são os professores; na não-
formal, o grande educador é o outro, aquele com quem interagimos
ou nos integramos; na educação informal, os agentes educadores
são os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, colegas de
escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa, etc.
(GOHN, 2006).

Distinção importante a se fazer, enquanto subsídio para aplicação na

realidade de Itabira, diz respeito ao espaço físico territorial onde transcorre

cada um destes atos e processos educativos. O território das escolas,

instituições regulamentadas por lei, certificadoras e organizadas segundo

diretrizes nacionais, é o espaço da educação formal. Na educação não-formal,

os espaços educativos acompanham a trajetória de vida dos grupos e

indivíduos, fora das escolas, onde há processos interativos intencionais. Já a

educação informal tem seus espaços educativos demarcados por referências

de nacionalidade, localidade, sexo, religião, etnia, etc., não há apenas um ou

outro espaço físico definido. Ela se dá na casa onde se mora, na rua, no bairro,
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no condomínio, na igreja ou local de culto a que se vincula sua crença religiosa,

por exemplo (GOHN, 2006).

Os espaços onde se desenvolvem ou se exercitam as atividades da

educação não-formal são múltiplos, a saber: nas associações de bairro, nas

organizações que estruturam e coordenam os movimentos sociais, nas igrejas,

nos sindicatos e nos partidos políticos, nas Organizações Não-

Governamentais, nos espaços culturais, e nas próprias escolas, nos espaços

interativos dessas com a comunidade educativa, quando existem.

Uma questão de interessante diferenciação, tão importante quanto os

espaços nos quais se dá cada forma educacional, diz respeito à maneira como

se dá a atividade educativa. Segundo Gohn (2006):

A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras e
padrões comportamentais definidos previamente. A não-formal ocorre
em ambientes e situações interativos, construídos coletivamente,
segundo diretrizes de dados grupos, usualmente a participação dos
indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer por forças de
certas circunstancias da vivência histórica de cada um. Há na
educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de
participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes.

Quanto aos objetivos, Gohn destaca na educação formal os relativos ao

ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados,

normalizados por leis, os de formação do indivíduo como um cidadão ativo, de

desenvolver suas habilidades e competências várias, bem como sua

criatividade, percepção, motricidade, etc. A educação informal socializa os

indivíduos, desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e

de se expressar no uso da linguagem, segundo valores e crenças que desde o

nascimento lhe são passados. A educação não-formal, por fim:

(...) capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no
mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o
mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus
objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo
interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar
surge como resultado do processo voltado para os interesses e as
necessidades que dele participa. A construção de relações sociais
baseadas em princípios de igualdade e justiça social, quando
presentes num dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania.
A transmissão de informação e formação política e sócio cultural é
uma meta na educação não-formal. Ela prepara os cidadãos, educa o
ser humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo,
individualismo etc. (GOHN, 2006)
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Por fim, os principais atributos de cada uma das modalidades

diferenciadas, são:

A educação formal requer tempo, local específico, pessoal
especializado. Organização de vários tipos (inclusive a curricular),
sistematização seqüencial das atividades, disciplinamento,
regulamentos e leis, órgãos superiores etc. Ela tem caráter metódico
e, usualmente, divide-se por idade/classe de conhecimento. A
educação informal não é organizada, os conhecimentos não são
sistematizados e são repassados a partir das práticas e experiência
anteriores, usualmente é o passado orientando o presente. Ela atua
no campo das emoções e sentimentos. É um processo permanente e
não organizado. A educação não-formal tem outros atributos: ela não
é organizada por séries/idade/conteúdos; atua sobre aspectos
subjetivos do grupo; trabalha e forma a cultura política deste.
Desenvolve laços de pertencimento. Ajuda na construção da
identidade coletiva do grupo (este é um dos grandes destaques da
educação não-formal na atualidade); ela pode colaborar para o
desenvolvimento da auto-estima e do empowerment do grupo,
criando o que alguns analistas denominam o capital social de um
grupo. Fundamenta-se no critério da solidariedade e identificação de
interesses comuns e é parte do processo de construção da cidadania
coletiva e pública do grupo. (GOHN, 2006)

Na educação formal espera-se, além da aprendizagem efetiva, a

certificação e titulação que capacitam os indivíduos a seguir para graus mais

avançados. Na educação informal, os resultados não são esperados, eles

simplesmente acontecem a partir do desenvolvimento individual, que orienta

suas formas de pensar e agir espontaneamente. A educação não-formal

poderá, entre outros desenvolvimentos, resgatar o sentimento de valorização

de si próprio, a auto-estima. São dadas condições aos indivíduos para

desenvolverem sentimentos de auto-valorização, de rejeição dos preconceitos

que lhe são dirigidos, de luta para serem reconhecidos como iguais (enquanto

seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas,

culturais e etc.).

Em suma:

Educação

Formal

Educação

Informal

Educação

Não-Formal

Conceito
Desenvolvida com conteúdos

previamente delimitados.

Acontece durante o processo

de socialização, de forma

espontânea.

Uma intenção de compartilhar

experiências em ações

coletivas cotidianas.

Agente Professores
Pais, família, amigos,

vizinhos, igreja, etc.
O Outro.

Espaços Escolas Não há espaço físico definido. Acompanham as trajetórias
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dos grupos de indivíduos.

Ambientes
Normatização: regras e

padrões comportamentais.
Em todo ambiente.

Ambientes interativos,

construídos coletivamente.

Objetivos

Aprendizagem de conteúdos

historicamente

sistematizados.

Socializa os indivíduos,

desenvolve valores e crenças.

Capacitar os indivíduos a se

tornar cidadãos do mundo.

Educar para a civilidade, em

oposição à barbárie, ao

individualismo, ao egoísmo,

etc.

Atributos

Tem caráter metódico e,

usualmente, divide-se por

idade/classe de

conhecimento.

Não tem organização ou

sistematização, usualmente é

o passado orientando o

presente.

Não é organizada por

séries/idade/conteúdos,

trabalha a forma e a cultura

política do grupo. Desenvolve

laços de pertencimento.

As características do processo da educação não-formal, portanto,

configuram uma boa resposta à baixa auto-estima do itabirano e à alienação

dos jovens dessa cidade.

A educação não-formal tem intencionalidade, mas não obrigatoriedade.

Sua construção é coletiva e a participação espontânea favorece os resultados,

já que só participa quem se identifica com os objetivos do grupo. De antemão,

inclusive, o próprio grupo é resultado de uma escolha espontânea, de pessoas

que compartilham dos mesmos objetivos. Configura-se uma relação

interdependente que, uma vez organizada, “cria suas próprias pernas”.

Como não se pode esperar uma participação ativa de um povo ao qual

se vedou o acesso à cidade como meio de socialização, a cultura – em suas

mais diferentes formas de expressão –, a educação, a mídia e outros caminhos

de acesso ao conhecimento constituem, portanto, um eixo essencial de

recuperação da cidadania na luta contra a exclusão e contra a violência

(DIETZCH, 2006).

Logo o desafio da educação não-formal está no pontapé inicial de

despertar o interesse da comunidade e ser encarada como um recurso além da

educação institucionalizada e, por contar com a organização da própria

comunidade, representa uma preciosa oportunidade de trabalhar, exatamente,

com suas carências e seus potenciais.
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4. A RELAÇÃO ENTRE ARQUITETURA, ESPAÇO URBANO E EDU CAÇÃO

4.1. A função sócio-educativa da arquitetura e do e spaço urbano.

A distinção da educação em formal, informal ou não-formal é fruto da

vida na sociedade moderna. Todo cotidiano é um processo educativo, e se a

escola (que já configura um equipamento da cidade industrial, da evolução da

educação) não tem mais o “monopólio da instrução pública” (ARTIGAS, 2004:

123), é sinal que sua instituição não é percebida como suficiente na formação

dos cidadãos contemporâneos.

A cidade moderna é tanto um lugar de riscos e enganos, quanto um

espaço por onde circula a arte, a cultura. Não se pode então desvincular o

espaço urbano das filosofias pedagógicas, ele é cenário para vida em

sociedade. Não basta ensinar na cidade, é preciso ensinar a cidade.

Aprender e ensinar a cidade requer uma atitude flexível e um
movimento de passos em várias direções. Valorizar a cultura e
promover a educação é fortalecer a urbanidade que abriga o cidadão.
O direito à cidade pressupõe a cidade de direito, institutiva da
cidadania. (DIETZSCH, 2006, p. 734)

Logo, os espaços educativos são conseqüência da vida urbana.

Nessa procura de rumos, em cada fase da luta pela educação
nacional, constroem-se escolas cuja arquitetura reflete, talvez melhor
do que qualquer outra categoria de edifícios, as passagens mais
empolgantes da nossa cultura artística; os recursos técnicos que
tivemos à disposição; as idéias culturais e estéticas dominantes; tudo
condicionado a um projeto nacional de desenvolvimento. Conhecendo
estas passagens, pode, a arquitetura brasileira, não só valorizar
corretamente os sucessos dos pontos nodais da sua história, como
escolher caminhos novos. (ARTIGAS, 2004, p. 123)

A construção dessa leitura da cidade em suas relações com a educação,

que atente à História e às histórias, faz da cidade um lugar do homem. É claro

que o conhecimento está no livro e na escola, mas também está na vivência da

rua, do bairro e da cidade. (DIETZSCH, 2006, p. 729).

Na convivência da arquitetura com a problemática da educação e dos

espaços públicos, ela vai criando novas técnicas assimila novos programas e

intencionalidades e se exprime cada vez mais com volumes e espaços mais

claramente definidos e melhor propriedade poética.

Sua experiência, que inclui também o conhecimento das vicissitudes
e insuficiências do processo para o qual constrói novos espaços, se
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reflete nas formas que aos poucos vai selecionando para o seu
repertório. (ARTIGAS, 2004, p. 130)

“(...) Não é nos lugares onde estão as maiores forças que se tomam as

maiores decisões históricas, mas nos lugares onde estão os maiores

problemas” (SCHEMBERG apud ARTIGAS, 2004, p. 122). E estes problemas,

incorporados à arquitetura e sua função social, montam o repertório poético do

desejo humano do mundo subdesenvolvido de banir de seu universo o atraso

cultural. Assim ela se modifica, se enriquece, rejeitando ou aproveitando

experiências passadas, para promover as mudanças de que é capaz na

problemática social.

4.2 . Filosofia pedagógica aplicada à Arquitetura

O espaço é conseqüência direta de algumas variáveis materiais e outras

abstratas. Projetar um espaço educativo requer, além das variáveis métricas,

visuais e funcionais, fundamentos importantes das variáveis abstratas como,

por exemplo, as sensações, o comportamento, as mensagens, etc. A

articulação dessas duas espécies de variáveis trabalha a percepção, as

sensações e contribui com o trabalho pedagógico desenvolvido. (ÁLVARES,

2006, p. 22)

Se o abstrato é objeto da razão, o concreto é percebido pelos
sentidos. Essa concretude, mais do que carrega significados, consiste
no próprio acontecimento da ‘arquitetura’ no tempo e no espaço.
(ANDRADE, 1995, p. 29)

A arquitetura é o lugar de síntese, para onde confluem diversos saberes,

das belas-artes às matemáticas; das ciências naturais à filosofia; das ciências

humanas às engenharias. Assim, o encontro das propriedades do espírito

humano na arquitetura resulta em ambientes harmônicos e dotados de

significados que, em edifícios educacionais são de extrema relevância porque

assumem sua função pedagógica, além de social. (CARSALADE, 2001, p. 17)

Considerando a dimensão educativa do espaço, é preciso entendê-lo

como parte integrante de um contexto macro e como um reflexo de

representações sociais.

A arquitetura, mais que abrigar variadas funções da atividade
humana, é suporte de conteúdos simbólicos. Através de suas formas
os edifícios caracterizam-se como símbolos destas mesmas funções.
É por isso que ao longo da história aprendeu-se a decodificar a
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imagem da igreja, da mesquita, do prédio dos correios, da agência
bancária, do mercado e da escola, entre tantas outras tipologias
arquitetônicas que se foram consolidando. (WOLFF, 1996, p. 105
apud ÁLVARES, 2006, p. 23).

Uma vez terminado, o edifício ou o complexo arquitetônico torna-se um

meio ambiente capaz de afetar as pessoas que nele vivem. O espaço

construído pelo homem pode influenciar de três maneiras, basicamente, a vida

cotidiana das pessoas: aperfeiçoando a sensação e a percepção humana,

definindo funções sociais e as relações e, por fim, “ensinando”. (TUAN, 1983,

p. 114)

A essa primeira maneira, vê-se que o espaço arquitetônico pode definir,

por exemplo, as diferentes sensações de interior e exterior, fechado e aberto,

escuridão e luz, privado e público, e transformá-las em algo concreto.

Segundamente, a arquitetura influencia na função e relação social de forma

que as pessoas sabem melhor quem elas são e como devem se comportar

quando o ambiente é planejado pelo homem, e não quando é a própria

natureza. E a arquitetura “ensina”. Sem o uso de livros e instrução formal, a

arquitetura é uma chave para compreender a realidade.

O espaço arquitetônico revela e instrui. De que maneira ele instrui?
Na Idade Média, a grande catedral instrui em vários níveis. Há o
apelo direto aos sentidos, ao sentimento e ao subconsciente. A
centralidade da construção e a presença dominante são
imediatamente registradas. Eis o volume – o peso da pedra e da
autoridade – e, no entanto, as torres se elevam. Estas interpretações
não são autoconscientes e retrospectivas; são respostas do corpo.
No interior da catedral há explícito um nível de ensino. As gravuras
nos vitrais das janelas são textos que explicam ensinamentos da
Bíblia para os fiéis analfabetos. Há inúmeros sinais indicando a
doutrina cristã, a prática e o mistério: a água benta, a luz bruxuleante
das velas, as imagens dos santos, o confessionário, o púlpito, o altar
e a cruz, podem ser citados como exemplos. Outros símbolos evocam
idéias específicas. A cruz sugere sofrimento, expiação e salvação.
Finalmente a catedral como um todo e em seus detalhes é um
símbolo do paraíso. (TUAN, 1983, p. 127)

O abstrato vai elegendo suas próprias formas de tradução ao concreto e

a atividade da vida intelectual consiste também na busca que permita descobrir

quais são essas formas precisas desejadas pelas idéias que fervem no interior.

A matéria do não-construído habita e rege a cabeça do arquiteto definindo essa

outra substância essencial da arquitetura.

Sendo assim, cabe, ainda, à arquitetura, antes dos programas a serem

desenvolvidos no espaço projetado, a concretização sensível das variáveis
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materiais e abstratas ligadas aos espaços. É o que Carsalade (2001, p. 31)

chama de “materialização de entidades ocultas, quando revela a luz, o espaço,

a forma e a textura, lhes conferindo significado e presença”.

A preocupação em questão é, portanto, oferecer aos jovens um

ambiente tranqüilo e ao mesmo tempo motivador, que potencialize a

integração, a afetividade, a acessibilidade e a autonomia. E isso se torna

imprescindível para a formação do conceito positivo sobre si mesmos. À

medida que se sentem acolhidos e respeitados, ganham mais auto-confiança.

Só a arquitetura consegue traduzir, sensivelmente, a este espaço, os

sentimentos que os jovens a ele associam; só a arquitetura consegue, ainda,

neles despertar os sentimentos inerentes à proposta pedagógica da instituição.
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5. ESTUDO DE CASO

5.1 Salão do Encontro (Betim – MG)

O Salão do Encontro foi fundado em Betim, em 1970, por Noemi Gontijo,

com o apoio do Frei Stanislau Bartold. É uma entidade, que funciona em

parceria com a Fundação Kellog, orientando sua atenção para os conceitos

universais da Cidadania, da Ética e do Humanismo, sem adotar, porém,

posicionamento político-partidário ou religioso.

O Salão está implantado num bosque em uma colina da cidade, com

edifícios pequenos, áreas para brincar e uma tenda de circo no meio das

árvores. É uma fazenda de 12.000 m². Com uma equipe de 30 educadores, são

atendidas 907 pessoas – dentre as quais 660 crianças – de 11 bairros da

cidade.

O principal aspecto deste projeto para realização do estudo de caso é o

seu Programa Educacional , que tem por missão: “educar para o trabalho,

promovendo cidadania e vida”. Na instituição, funciona uma creche, pré-escola

e uma escola de ação complementar, que visam oferecer, além da educação

Figura 10: Salão do Encontro. Fonte: www.isha.com
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formal, o resgate do sentido da infância e adolescência dos valores humanos e

culturais.

Num espaço aberto e dentro de uma abordagem abrangente, a

prioridade é educar para a vida, assegurando às crianças e adolescentes

atendidos oportunidades para desenvolverem as habilidades

instrumentais, indispensáveis a formação de cidadão s, e também

possibilitando a construção do conhecimento, o dese nvolvimento social,

afetivo e cognitivo, através de atividades modulada s.

As atividades desenvolvidas no Salão são: oficinas de iniciação

artesanal (cestaria, cerâmica, brinquedos pedagógicos, tapeçaria); iniciação

musical e esportiva; artes circenses; reciclagem; educação ambiental;

alfabetização de jovens e adultos, dispondo, ainda, de uma biblioteca e de

brinquedos pedagógicos.

Os recursos para a manutenção da entidade se compõem, de 35%

provenientes de receita própria (comercialização de produtos); 30% de

parcerias com a iniciativa privada; 25% de convênios com órgãos públicos e

10% de doações particulares.

A confiança, segundo Noemi, é a base sobre a qual se ergue o Salão do

Encontro. O resultado disso é a construção de uma comunidade engajada em

um movimento com um objetivo certo: criar com ferramentas em mãos, tanto

em salas de aula como em oficinas.

Figura 11: Artesanatos – Salão do Encontro. Fonte: www.eba.ufmg.br
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5.2 Farol do Saber (Curitiba – PR)

O Farol do Saber é uma rede de pequenas bibliotecas espalhadas por

diversos bairros de Curitiba. O projeto foi concebido e é mantido pela Prefeitura

Municipal. A inspiração para o nome e a arquitetura do prédio veio da

Biblioteca de Alexandria33 e do Farol de Alexandria34. Toda unidade

componente da rede dispõe de um acervo médio de seis mil obras e diversas

delas disponibilizam acesso gratuito à internet, como parte do Projeto Digitando

o Futuro.

O projeto arquitetônico é caracterizado por uma torre de farol com 10

metros de altura, que faz alusão ao Farol de Alexandria e corresponde a sua

imponência e marco onde está implantado, e com uma área construída de

98m².

                                                          
33 A Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas do mundo e se localizava na cidade egípcia
de Alexandria. Considera-se que tenha sido fundada no início do século III a.C., durante o reinado de
Ptolomeu II do Egito, após seu pai ter construído o Templo das Musas (Museum). É atribuída a Demétrio
de Falero sua organização inicial. Uma nova biblioteca foi inaugurada em 2003 próxima ao sítio da antiga.
34 Considerada uma das maiores produções da técnica da Antigüidade, o Farol de Alexandria foi
construído em 280 a.C. pelo arquiteto e engenheiro grego Sóstrato de Cnido a mando de Ptolomeu.
Sobre uma base quadrada erguia-se uma esbelta torre octogonal de mármore com cerca de 130 metros
de altura, que por mais de cinco séculos guiou todos os navegantes num raio de 50 quilômetros da antiga
capital egípcia. Situava-se na ilha de Faros (origem do termo farol), próxima ao porto de Alexandria, Egito.
Em seu interior ardia uma chama que, através de espelhos, iluminava a grande distância . A luz refletida
chegava a 50 quilômetros, daí a grande fama e imponência daquele farol, que fizeram-no entrar para a
lista das sete maravilhas do mundo antigo.

Figura 12: Farol do Saber em                        Figura 13: Farol de Alexandria, Egito
Curitiba PR
Fonte: http://www.cidadedoconhecimento.org.br/, acessado dia 03/09/2007
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O primeiro Farol do Saber foi inaugurado no bairro Mercês, em 19 de

novembro de 1994, com o nome de Machado de Assis. O Farol das Cidades,

uma unidade diferenciada, tem acervo voltado para temas ligados a

planejamento urbano.

Atualmente, existem 54 unidades distribuídas por diversos bairros de

Curitiba. Dados de 1997 indicam uma média de 200 mil leitores por mês e 2

milhões e 400 mil livros emprestados em um ano.

Também existem Faróis do Saber em outras cidades brasileiras, como

Ribeirão do Pinhal (1996), Boa Vista da Aparecida e Paranavaí, no Paraná, e

em São Luís do Maranhão (1997). Também existe um Farol do Saber no

exterior, na cidade holandesa de Haia.

5.2.1. Acervo mínimo

Existe um acervo mínimo para cada unidade do projeto, composto pelos

seguintes volumes: Enciclopédia Barsa, dicionários de referência, livros de

literatura infanto-juvenil e a Bíblia Sagrada.

São estes todos os quinhentos livros que o falecido antropólogo e

senador Darcy Ribeiro considerava fundamentais para o conhecimento da

cultura brasileira e universal.

             Figura 14: Farol do Saber – biblioteca e sala de informática
             Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Farol_do_Saber, acessado
dia 03/09/2007
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5.2.2. Projeto Digitando o Futuro

O Projeto Digitando o Futuro, implantado em diversas unidades, realizou

a instalação de computadores conectados permanentemente à Internet, de uso

livre e gratuito, constituindo uma importante iniciativa de inclusão digital.

O Farol do Saber, portanto, constitui-se como um equipamento urbano

na cidade de Curitiba. Com suas cores fortes e sua forma imponente é um

marco da comunidade, ainda mais interessante por não ser centralizado, suas

várias unidades espalhadas levam as mesmas oportunidades a cada bairro e,

assim, formam um conjunto em prol da leitura, inclusão digital e socialização.

5.3 UMEI (Belo Horizonte – MG)

A Unidade Municipal de Educação Infantil, projeto dos arquitetos

Marcelo Amorim e Silvana Lamas da Matta, que trabalham para a Secretaria

Municipal de Políticas Urbanas de Belo Horizonte, as unidades de educação

infantil da prefeitura foram construídas em alguns bairros da periferia da

cidade.

Com três tipologias básicas, o objetivo do trabalho era criar equipamentos

economicamente viáveis e apropriados às atividades educacionais e recreativas  para

crianças com até seis anos. A principal condição era que o projeto pudesse ser implantado em

diversos tipos de terreno.

Figura 15: Tipologia 1 da UMEI
Fonte: Revista PROJETO, Out. 2004.
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Figura 16: Tipologia 2 da UMEI
Fonte: Revista PROJETO, Out. 2004.

Figura 17: Tipologia 3 da UMEI
Fonte: Revista PROJETO, Out. 2004.
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Trabalhando a viabilidade econômica da obra, então, os arquitetos

desenvolveram uma célula de partida para a estrutura do projeto que são as

salas de aula - elemento de maior repetição.

E otimizando os espaços, o recreio coberto

foi posicionado junto ao refeitório, podendo

ser usados isolada ou conjuntamente,

conforme a atividade. Essa integração

reaparece nas salas de aula voltadas para

as varandas, que podem se tornar uma

extensão do ambiente de aprendizagem.

Essa integração dos espaços resulta numa

otimização da construção.

No entanto, não é isso, ou não só,

que chama atenção no projeto. O

interessante mesmo é observar como as

edificações têm identidade  e como se

tornaram marcos de referência da

comunidade  dos bairros onde estão instaladas. Isso porque no acabamento

foram feitas pinturas em cores variadas e “alegres” que dão aspecto lúdico à

construção realmente pensada para o público infantil, cheia de mensagens

pedagógicas. Há uma variedade de formas, cheios e vazios que fazem alusão

a encaixes e permeabilidade da edificação. Esses aspectos favorecem a leitura

de conjunto. E, coroando todas as tipologias, fica a caixa d’água com um

volume cônico sobre ela que favorece a identidade visual, o marco.

Figura 19: Identidade Visual. O cone da caixa d’água como marco
do bairro. Fonte: Revista PROJETO Out.2004

Figura 18: Varandas como
extensão
da sala de aula
Fonte: Revista PROJETO Out.
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5.4 Centro Educacional de Santo André (São Paulo – SP)

O projeto do CESA, no Jardim Santo André, para crianças de 4 a 10

anos, foi feito pelos arquitetos Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz, do

escritório Brasil Arquitetura, tendo sido concluído em 2006. Trata-se de uma

proposta arquitetônica implantada num contexto caótico muito comum às

periferias das grandes cidades: o bairro Santo André se formou por ocupações

irregulares, as quais, depois de determinado tempo, não é mais possível

reverter sem arcar com custos econômicos e sociais tremendos que acabam

por inviabilizar qualquer ação.

O Centro chama atenção, primeiro, pelo funcionamento:

Espaços e equipamentos do Centro educacional são franqueados ao
uso dos moradores no período noturno e nos fins de semana, com
cursos de alfabetização para adultos, computação, grupos de
música, teatro, poesia, leitura, reuniões, etc. (Revista PROJETO 325,
2007, p. 60).

Consolidadas essas ocupações irregulares, começaram as demandas

por serviços e equipamentos públicos, em um cenário desolador. Esse

funcionamento do CESA, integrando a comunidade, é uma intervenção

arquitetônica que foi bem-sucedida e consegue, além de atender essas

demandas da comunidade, atenuar o desconforto da paisagem.

Figura 19: CESA atenuando a paisagem caótica
Fonte: Revista PROJETO Mar. 2007
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A segunda questão interessante do projeto é a solução do programa com paredes

independentes da malha . As paredes se desenvolveram livres do esquema “corredor-portas”,

impessoal e frio. As salas de aula têm formatos diferentes e possuem identidade espacial, em

vez de corredores.

O projeto foi vencedor da 5ª Bienal de Arquitetura de Brasília, realizada em novembro

de 2006.
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6. PROPOSTAS

6.1 Delineamento

Com o esgotamento, em futuro próximo, da atividade extrativa mineral,

responsável por grande parte da economia itabirana, cabe à cidade buscar

outros mitos como Carlos Drummond de Andrade e outras alternativas de

desenvolvimento, uma vez que o assombro do possível esgotamento dos

recursos minerais e a saída incondicional da Vale culminou na crise social em

que se encontra a cidade e nos seus altos índices de suicídio.

Os jovens, maiores prejudicados pelas faltas de perspectivas na cidade,

protagonizam o fenômeno do suicídio. Este fenômeno, por sua vez, se

configura pelo estado de anomia por que passou a população com seus

anseios desregulados por progresso e prosperidade, e pela falta de espaços de

socialização no meio urbano que sofreu intervenções da Vale de acordo com

seus próprios interesses, deixando de lado os interesses sociais.

Em contrapartida, de forma a reconhecer a arquitetura e o urbanismo

com finalidade social, o presente trabalho é o subsídio para o projeto de

unidades comunitárias que visam o desenvolvimento de atividades da

educação não-formal (que inclui atividades culturais), também espaços de

lazer. Sua concepção visa proporcionar meios de integração e

desenvolvimento da identidade cultural dos itabiranos e de sua formação

cidadã.

A proposta atua em dois âmbitos: da concretude ainda inexistente (o da

arquitetura) e o da concretude já existente, palpável (o do urbanismo). Isso

porque a intenção é trabalhar edificações implantadas em vários pontos da

cidade que já têm algum potencial de integração a ser explorado e também

atender às carências sentidas pela comunidade.

O segredo é dar espaço aos espaços, uma forma tal que a
comunidade se sinta pessoalmente responsável por eles, fazendo
com que cada membro dela contribua à sua maneira para um
ambiente com o qual passa a se relacionar e se identificar.
(HERTZBERGER, 1999).

Ainda segundo Hertzberger (1999), as áreas de lazer e conforto

comunitários só podem florescer pelo esforço dos usuários. O mundo que é

controlado e administrado por todos terá de ser construído com entidades
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pequenas e funcionais, não maiores do que as capacidades de cada um para

mantê-las. Daí, então, a concepção da proposta configurar em Núcleos de

Educação não-formal, para cada bairro, a ser trabalhado pela respectiva

comunidade; a cada contexto, uma construção que lhe dê identidade, incluindo

nesta construção material e abstrata dos Núcleos, a participação dos jovens

que terão seu usufruto.

Isso constitui um apelo a favor da descentralização das

responsabilidades, de sua restituição onde for possível, e em favor da

delegação de responsabilidade a quem de direito é voltado o projeto – para que

possam ser tomadas medidas eficazes. (HERTZBERGER, 1999). Dessa forma

o arquiteto pode contribuir para criar um ambiente que ofereça muito mais

oportunidades para que as pessoas deixem suas marcas e identificações

pessoais, que possa ser apropriado e reconhecido por todos como um lugar

que realmente lhes “pertença”.

6.2 Os Núcleos: Os Emílios

A intensão é que Os Emílios sejam espaços onde possam se

desenvolver as atividades de que a comunidade carece, mas que tenha

também viabilidade para acontecer. Para isso, está sendo levantado na

Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade o cadastro dos artesãos,

músicos, artistas cênicos, dançarinos, bem como as atividades que estes

costumam desenvolver, para que possam ser incorporados à proposta de cada

núcleo. Estes artistas, casualmente, trabalham oficinas inclusas no programa

do Festival de Inverno de Itabira, mas este só acontece uma vez por ano; os

núcleos seriam, então, uma forma de dar continuidade e disseminação a estas

atividades.

Por fim, partindo da conceituação da educação não-formal e da questão

levantada sobre a omissão da Administração Pública frente ao problema do

suicídio, a tentativa é gerir os espaços propostos por meio das ONG’s e/ou

associações de bairro. Uma fórmula para efetivar a participação da

comunidade na projetação, construção e gestão.

E é nesta mesma linha da conceituação que, então, pode ser feito o

programa de necessidades, bem como o pré-dimensionamento de cada núcleo.

Faltam, ainda, dados da Prefeitura a este estudo, para se conhecer as
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associações de bairro, das ONG’s e a população de cada localidade pra esta

proposta. Como não se trata de elaborar um programa de atividades genérico,

é preciso conhecer a realidade de cada região para se elaborar as tipologias

(visto também que é desconhecida alguma proposta do tipo já implantada,

trata-se de uma nova experiência).

Portanto, de posse dos dados necessários e em contato com as

entidades referidas, será feito o trabalho de estudos preliminares acerca dos

Emílios a serem propostos, primeiro, como projeto piloto, em três bairros de

Itabira, na elaboração do Trabalho Final de Graduação previsto para o primeiro

semestre de 2008, em continuidade a este trabalho monográfico.

6.3 Locais escolhidos

A princípio, as áreas identificadas na cidade (marcadas na Figura 10)

onde foram construídos pela Vale equipamentos de esportes, recreação infantil

(playground) e vestiários, para atender a LOC, são espaços que passaram a

ser importantes pontos de encontro, de convergência das atividades sociais.

Próximo a estes equipamentos existem ainda áreas (algumas bem grandes)

sem uso público. Logo, esses espaços, já dotados de infra-estrutura de lazer e

esporte, serão incorporados a proposta dos Emílios por traduzirem grande

potencial de socialização.
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Para tanto, foram escolhidas 3 áreas para as quais será desenvolvido o

projeto piloto dos núcleos. Isso fundamenta a intenção de poder aprofundar nas

questões educativas, sociais e culturais de cada localidade, sem o equívoco da

generalização de dados. E estas áreas foram escolhidas de acordo com os

dados levantados de índices de suicídio, ICB, equipamentos públicos, nível

sócio-econômico e a existência de escolas públicas. Assim, o critério é a

carência da comunidade.

As localidades escolhidas são:

- Fênix

O bairro, como já mostrado, registra até o mês de outubro deste ano 9

suicídios consumados. Seu ICB é de 94%, mas só possui um campo de futebol

como equipamento público. A população é de nível sócio-econômico C e não

tem nenhuma escola pública. Nesta localidade o terreno do campo de futebol

pode ser trabalhado inclusive para melhor exercer a função existente.

Figura 20: Foto aérea do perímetro urbano com as quadras e centros esportivos construídos pela Vale
para a LOC.
Fonte: CVRD
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- Gabiroba

O bairro registra até o mês de outubro deste ano 8 suicídios

consumados. Seu ICB de 75% apenas e possui o Centro de Esportes e Lazer

da Gabiroba. A população é de nível sócio-econômico C e D, e tem uma escola

pública municipal e outra estadual. Nesta localidade o terreno é bem grande e

próximos a outras áreas públicas ainda sem função.

Figura 21: Foto aérea do Campo de Futebol do Bairro Fênix e o entorno.
Fonte: Google Earth (earth.google.com)
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Figura 22: Foto aérea do Centro de Esportes e Lazer do Bairro Gabiroba e o entorno. (foto
não atual)
Fonte: Google Earth (earth.google.com)

Figura 23: Foto do CELG
Fonte: Arquivo Pessoal
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- Madre Maria de Jesus

O bairro registra até o mês de outubro deste ano 8 suicídios

consumados. Seu ICB é de 88% e possui o Centro de Esportes e Lazer Madre

Maria de Jesus. A população é de nível sócio-econômico C e D, não tem

escola pública. Nesta localidade o terreno é próximo a encostas muito

íngremes mas muito próximos a outras áreas públicas ainda sem função.

Figura 24: Foto do CELG
Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 25: Foto aérea do Centro de Esportes e Lazer do Bairro Gabiroba e o entorno.
Fonte: Google Earth (earth.google.com)
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7 . CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Março Abril Junho Julho
Atividade

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1
Vista e análise do local e

entorno

2
Revisão, programa e pré-

dimensionamento

3
Implantação e
Setorização

4 Estudo do Partido

5 Anteprojeto

6 Detalhes e correções

7
Elaboração do relatório

final

8 Apresentação
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