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O

Projeto Travessia é uma experiência pioneira

de parceria público-privado-3º setor que reúne a
Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), o Instituto
Pereira Passos (IPP) e a LIGHT S/A em uma proposta de
revitalização de espaços esportivos em comunidades
pacificadas do Rio de Janeiro.
O ISER, a convite do IPP e em parceira com o Programa UPP
Social, é responsável por implementar a metodologia de
ativação comunitária em 10 das localidades contempladas
pelas reformas. A fim de promover a participação dos
moradores no uso sustentável dos espaços revitalizados,
este processo se baseia em ações de diálogo desenvolvidas
nas diferentes áreas abrangidas pelo Projeto Travessia.
Na série de encontros que compõem o processo de ativação
são abordados temas relacionados a espaços públicos
esportivos, memória dos moradores sobre as quadras
ou campos em reforma, o sentimento de pertencimento
a estas áreas, ferramentas de elaboração de projetos
esportivos e/ou culturais que permitam ampliar seus
usos e, também, sobre a gestão comunitária de espaços
públicos.
Moradores, lideranças e os mais diversos atores locais
são convidados a participar das atividades e refletir sobre
essas questões cujo objetivo final consiste na elaboração
de um pacto de uso e conservação do espaço revitalizado
em sua comunidade.

Boletim Travessia - JANEIRO/ABRIL 2014

Os Pré-Encontros

O

primeiro passo da Ativação Comunitária foram os chamados
Pré-encontros de apresentação do Projeto Travessia, que
funcionaram como porta de entrada oficial da equipe no território.
Essa série de atividades foi iniciada em janeiro, priorizando as
comunidades onde já estava previsto o início das obras de reforma.
Os Pré-encontros foram pensados como sessões de apresentação
do Projeto Travessia. Seu objetivo foi de estabelecer um diálogo
inicial com as comunidades sobre as características técnicas da
obra, bem como a respeito do trabalho de ativação comunitária,
sua metodologia e as responsabilidades de cada parceiro
envolvido no projeto.
Após o mapeamento dos principais atores locais, os agentes de
mobilização e comunicação ficaram responsáveis por convidar
pessoalmente estes representantes comunitários a participar
dos encontros propostos. Tais agentes são, na grande maioria,
moradores das comunidades com experiência prévia em
mobilização e conhecedores da realidade de seu território e de
sua diversidade de atores. O perfil dos convidados, por sua vez,
era em geral de lideranças comunitárias como representantes
de associações de moradores, da área esportiva e cultural e de
setores como saúde e educação.

Campo do Fumacê (Fumacê)

O

primeiro Pré-encontro realizado foi o da comunidade
do Fumacê, reunindo um público diversificado na quadra poliesportiva localizada em frente
à Escola Lima Barreto.
Após a apresentação do Projeto,
a equipe de ativação incentivou
os presentes a participar nos

demais encontros propostos de
forma que os conhecimentos
adquiridos durante o processo
de ativação possam ser adaptados a outros projetos desenvolvidos no território, recordando
que a metodologia inclui a capacitação dos moradores para
elaboração de projetos esportivos/culturais e gestão compartilhada de espaços públicos.
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Quadra do Queto (Queto)

O

Pré-encontro no Queto
chamou a atenção pelo
número e pela diversidade
de participantes, com representantes não só do esporte e da cultura, mas da área
de educação, saúde e meio
ambiente. A reunião atraiu
também lideranças de comu-

Campo do Serra (Comunidade das Casinhas)

N

o encontro na comunidade das Palmeiras, compareceram as lideranças locais,
a equipe da UPP Social e de
responsáveis pela obra. O Campo da Serra não recebe reformas há 13 anos e tem como
particularidade contar com
um responsável fiel por sua
manutenção e gestão há 30

nidades vizinhas buscando
informações sobre a experiência do Travessia, que souberam do encontro por amigos moradores da localidade
ou por já terem realizado atividades na comunidade.
A confiança no projeto e a adesão a ele por parte dos moradores foi sendo conquistada

anos: o Seu Zeca, reconhecido
e respeitado pelos moradores
como zelador do espaço.
Durante a apresentação ficou
clara a importância da participação comunitária e da necessidade de se criar um sentimento
de pertencimento aos espaços
públicos locais por parte dos
moradores. Ressaltou-se a importância do uso responsável
do espaço pela comunidade.

aos poucos, ao longo da reunião, graças à transparência
na transmissão da informação
e à linguagem acessível que
caracterizam a apresentação.
Identificou-se, ainda, como
elemento estimulante à participação a oportunidade de
receberem uma obra pública
e poderem pensar em como
utilizar este equipamento.
Isso ficou demonstrado na
fala final de alguns moradores sobre a sensação de terem em mãos a possibilidade
de unir-se por um interesse
comum, ao contrário da desmobilização que predomina
no cotidiano de seu território.
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Quadra da Arapá (Morro
do Adeus)

S

em sair do Complexo do Alemão, mas agora subindo o
Morro do Adeus até a Quadra do
Arapá, o Pré-encontro desta vez
foi aberto pela própria Presidente da Associação de Moradores,
Danusia Tomas, que se adiantou
à equipe, ainda em conversa
informal, destacando a necessi-

dade da pactuação de regras de
uso do espaço para evitar sua
deterioração. Neste mesmo sentido, a agente comunitária de
saúde Frida, que atua na área,
ressaltou: “tem que se trabalhar
a comunidade, educar, reeducar, pois a quadra é para usufruto desde que a pessoa não ache
que pode utilizar aquilo ali de
maneira arbitrária.”
Ao final do encontro, as equipes
e os moradores decidiram realizar uma segunda sessão com a
participação de pessoas que não
puderam comparecer. Na segunda reunião, estiveram presentes 12 convidados com atuação
destacada no território, como

professores e coordenadores de
projetos esportivos e culturais.
Na apresentação da proposta,
foi reforçada a informação de
que a escolha do espaço foi realizada com base em dados técnicos objetivos e norteadores
das intervenções do Travessia
em todas as comunidades atendidas, como, por exemplo, não
estar em área de risco ou ser
propriedade privada.

Os Encontros Formativos

O

s Encontros Formativos realizados logo após os Pré-encontros
foram desenhados com base em metodologias participativas
anteriormente utilizadas e já testadas em processos de mobilização
comunitária. As sessões são lúdicas e procura-se criar um ambiente
propício à interação entre os participantes.
No processo de ativação comunitária, tais sessões se destinam
primeiramente a auxiliar os moradores na reconstrução da
memória do espaço em reforma, através da dinâmica da “Linha do
Tempo”. Em um segundo momento, a técnica da “Bela Quadra”, em
que se desenha e em seguida se destrói simbolicamente o projeto
da quadra ou campo dos sonhos de cada um, busca sensibilizá-los
para que voltem a se apropriar destes espaços públicos e criem um
sentimento de pertencimento a eles.
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N

a localidade das Palmei-

ras, no Complexo do
Alemão, os participantes

definiram alguns momentos importantes na história
do campo e da comunidade
para construir sua linha do
tempo. Um dos presentes,
Seu Zeca, que cuida da quadra, trouxe fotos de campeonatos de futebol vividos ali
e que acontecem até hoje. A
partir disso, memórias sobre

N

o Morro da Coroa, a memória sobre a quadra em
reforma foi novamente associada a um passado recente
de violência, mas desta vez a
narrativa foi focada em histórias pessoais, levando alguns
presentes a citarem nomes de
familiares e conhecidos mortos em confrontos.

A quadra da Coroa foi utilizada
intensamente desde a década
de 80 para festas comunitárias,
como São João, Dia das Crianças e Natal, campeonatos e partidas de futebol. Hoje em dia é
aproveitada como área de lazer
pelas crianças, para festas, bailes funk e cultos religiosos.
A dinâmica da “Bela Quadra”
despertou a sensibilidade dos
presentes para o cuidado com
o espaço da quadra em reforma. Isso ficou evidente quando
muitos deles demonstraram hesitação ao ter de amassar em segundos um trabalho que demorou 20 minutos para ser feito.

um passado de violência no
local trouxeram os moradores até os dias atuais, em que
o espaço novamente é frequentado por seus usuários
para a prática do esporte.
A história do campo, dessa
forma, se entrecruza à própria
história da comunidade, estimulando uma reflexão sobre
a necessidade de se cuidar
do espaço e de se criar ações
para seu uso e conservação.
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A

Quadra do Queto, por

sua vez, fica num antigo
galpão vizinho ao chamado
Largo da Apoteose. O espaço foi doado à associação de
moradores e se tornou uma
quadra com cobertura. Os
moradores contam que o largo era uma vala aberta que
foi coberta com areia e depois
pavimentada por um dos chefes do narcotráfico, na década de oitenta. Nessa época, a
área recebia atividades coletivas, como bailes, feiras e, nos
anos 70, festividades de Folia
de Reis. Com o tempo e falta
de cuidado, o telhado do galpão caiu, dificultando o uso

da quadra, e mais tarde inviabilizando-o completamente.
Apesar de histórias de violência ali vividas pelos moradores e frequentadores do
espaço, também foram destacadas por eles boas lembranças, como um campeonato de
futebol contra a comunidade
do São João e festas comunitárias realizadas cada ano.
Na oficina “Bela Quadra” observou-se o mesmo desapontamento dos participantes ao terem que destruir em tão pouco
tempo seu projeto de quadra
dos sonhos. A importância da
conservação do espaço passou

então ao centro do debate. Somado aos investimentos externos, como o da Light/BNDES
no caso do Projeto Travessia, a
sensação experimentada no encontro foi a de que os principais
interessados em sua conservação sãos seus próprios usuários.
A reforma é apenas um pontapé
inicial para promover esta mudança, que não se sustentará
sem um pacto de uso coletivo.
Vale a pena destacar a atuação dos agentes comunitários
de saúde nas atividades de
ativação no Queto. Eles têm
se mostrado bastante participativos e, uma vez que atuam
diretamente na comunidade e
são moradores da região, são
atores-chave nesse processo.
É importante apostar na articulação com esses agentes na
hora de desenvolver atividades
na comunidade, para realizar
parcerias com a área de saúde e
potencializar a ativação. O mesmo pode ser feito com a área de
educação e meio ambiente.
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O

Encontro Formativo no
Fumacê iniciou-se com

uma conversa livre, em que
os moradores recordaram histórias do campo reformado e
da comunidade. As narrativas
demonstraram que o campo,
já inaugurado, foi bastante
utilizado pelos moradores no
passado, não só para campeonatos de futebol, mas também para feiras livres que
aconteciam aos domingos,

já tendo existido um vínculo
com espaço em gerações anteriores. O trabalho da ativação comunitária é incentivar
o fortalecimento destes laços
e sensibilizar novos atores
para apropriar-se do espaço.

Também é interessante destacar a participação de um
cabo da PM neste encontro.
Ele explicou como este trabalho foi uma oportunidade
de trazê-lo para perto da comunidade e possibilitar que
conhecesse o cotidiano dos
moradores e se aproximar
de uma forma não habitual
quando se trabalha em um
batalhão comum.

Oficinas de Gestão Comunitária de
Espaços Públicos

N

o final de março, a equipe de ativação comunitária trouxe ao
território as Oficinas de Gestão Comunitária de Espaços Públicos,
sob coordenação de Igor Pantoja, mestre em Planejamento Urbano
e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da UFRJ e pesquisador do ISER.
A proposta desta ação era estimular os moradores a pensarem
sobre os espaços públicos de convivência existentes em suas
comunidades, ou na cidade do Rio de Janeiro como um todo, e na
possibilidade de geri-los e conservá-los com seus próprios recursos.
Questões como desenvolver o sentimento de pertencimento, a
fim de se apropriar destas áreas, e a conquista da possibilidade de
acessá-los livremente, após a pacificação, estiveram no centro dos
debates realizados nas comunidades que em breve receberão suas
quadras ou campos revitalizados.
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Morro do Adeus (Complexo
do Alemão)

N

o Morro do Adeus, estiveram presentes 12 convidados, representantes da associação de moradores e da
equipe da Defesa Civil.
Assim como nas Oficinas de
Elaboração de Projetos se estabeleceu um diálogo com a
Secretaria de Cultura. No caso

da Gestão Comunitária de Espaços Públicos, a interlocutora foi a Secretaria de Defesa
Civil. Algumas quadras foram
definidas por este órgão como
pontos de apoio em áreas de
risco por chuvas fortes, dotados de um sistema de alerta e
sirenes, e a presença de um representante nas reuniões de
ativação comunitária foi uma
oportunidade de solicitar a
colaboração dos moradores.
A quadra do Arapá tem um
passado violento na memória dos habitantes do Adeus.
Foi cenário de “julgamentos”
feitos por traficantes antes
da pacificação e de outras

Morro do Andaraí

R

ealizada no prédio do CEMASI, no Morro do Andaraí,
a oficina teve 23 participantes,
entre os quais membros da
associação de moradores, da
agremiação “Flor da Mina” e
figuras ligadas às atividades
esportivas na quadra. A coordenadora da Defesa Civil na
região, Inês Nepomuceno, também compareceu e informou
sobre as tarefas da Secretaria
e especificamente da experiência desta na área.

formas de violência, inclusive contra mulheres. O afastamento dos frequentadores
do local, por conta destes
episódios, está sendo deixado para trás com a oportunidade de revitalizá-lo e
criar um pacto de governança para ele. Festas, eventos
esportivos e atividades de
formação para o público infantil e idoso foram algumas
iniciativas apontadas pelos moradores do Adeus, no
exercício de pensar a importância do espaço público de
lazer no morro e a possibilidade de sua reapropriação
pelos cidadãos.

Retornando ao tema específico da oficina, o debate
girou em torno das atuais
disputas pelo espaço, já utilizado pelos moradores. A definição de algumas regras de
uso pelo comando da UPP local, comum em outras comunidades pacificadas, foi uma
das questões abordadas. No
entanto, com a participação
ativa dos presentes, a atitude predominante foi a de
pensar conjuntamente como
superar este desafio. >>
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Os moradores acreditam
que a mera proibição de festas e outros eventos na quadra pela polícia interfere na
maneira como eles pensam
a convivência em seus espaços públicos de lazer. Na
visão do grupo, a reforma
da quadra e a participação
em processos como o de
ativação comunitária são
oportunidades de reverter
a apreensão dos moradores
em relação a essa questão.
Neste sentido, o grupo de-

bateu a importância da participação do comandante
da UPP no Fórum de Pactuação, para compartilhar com
os moradores os pontos de
vista da UPP em relação ao
espaço. A agente de comunicação do projeto, Naila
Mota, moradora e mobilizadora local, destacou que
“somente com a união das
pessoas que realizam as
atividades na quadra é que
estas seriam respeitadas, inclusive pela UPP”.

Nesse sentido, os participantes destacaram a importância
das iniciativas de utilização
do espaço, como eventos de
pequeno formato, dança, capoeira e futebol, no processo.
Vale destacar que o Andaraí
tem demonstrado bastante interesse em participar do Edital
Ativação Travessia, utilizando
o serviço da Ouvidoria como
canal para esclarecimento de
suas dúvidas e apresentando
propostas interessantes para
utilização do espaço.

Fumacê

O Campo do Fumacê, anteriormente de saibro, foi revestido
de grama sintética após a reforma, requerendo cuidados
específicos de conservação.
Por isso, o exemplo do Campo
da Colina, no Morro dos Prazeres, chamou a atenção dos moradores. As diversas atividades
realizadas no local são sempre
acompanhadas por um participante do grupo gestor, que
alerta sobre os cuidados que
devem ser tomados.
Os moradores pensam em utilizar o espaço não somente para
a prática do futebol, mas também para dança e outros eventos que possam ser realizados
com a proteção do gramado.

A

oficina do Fumacê, realizada no Colégio Lima
Barreto, recebeu um público
heterogêneo, embora reduzido. A princípio tímidos, os
participantes demonstraram
certa resistência ao pensarem os espaços públicos em
sua comunidade. Após recordarem outros espaços similares na cidade do Rio de
Janeiro, voltaram seu olhar
para a localidade e o debate
se animou quando tomaram
conhecimento de exemplos
de gestão comunitária de espaços em outros bairros da
cidade e do mundo.
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da oficina que devem se apropriar do espaço e utilizá-lo
não somente para a prática
esportiva, mas ainda de atividades para idosos e eventos
comunitários em geral, como
festas juninas, por exemplo.

Queto

A

o pensar a gestão e utilização da Quadra do Queto, realizada na Clínica da
Família Cabo Ednei Canazaro
de Oliveira, os moradores da
área opinaram no decorrer

Tuiuti

N

a comunidade do Tuiuti, a
oficina realizada no prédio da Associação de Moradores também motivou os participantes, que se julgam uma
comunidade com dificuldade
de mobilizar-se para a participação neste tipo de encontro,
a propor eventos e atividades
para a quadra em reforma.
Algumas senhoras, moradoras mais antigas do Morro,
ajudaram os mais jovens a
resgatar a memória do lugar, destacando experiências
como a “Cozinha Comunitária”, em que a Associação se-

Puxando pela memória as
atividades desenvolvidas na
quadra antes da reforma,
predominaram as festas e
os eventos. O espaço pouco
foi utilizado para a prática
esportiva, em parte devido à
proximidade do Queto com a
Vila Olímpica do Sampaio.

dia o espaço para cozinheiras locais preparem almoços
vendidos a preços populares.
Eventos ocorridos na quadra
anteriormente também serviram de modelo e estímulo
para pensar em novas atividades para o espaço reformado. Os moradores creem que
há pessoas com tempo livre
para dedicar a isso e existe interesse, mas falta um local de
referência comunitária para
que isso se concretize.
O ex-jogador profissional e
atual professor de futebol,
Max, afirma: “O morro do
Tuiuti é um gigante adorme-

Os presentes, na maioria representantes da associação
de moradores e realizadores
de atividades comunitárias
culturais e esportivas, participaram ativamente do debate e deram exemplos de
locais entendidos por eles
como espaços públicos de
referência, como locais de livre acesso frequentados por
um público amplo. Também
citaram espaços públicos,
porém deteriorados e não
frequentados, ressaltando
a necessidade de utilizá-los
para que sejam conservados.

cido, mas com a reforma da
quadra vejo que isso possa
ser o pontapé inicial para que
o nosso morro acorde e volte a sorrir, oferecendo mais
cultura e motivação para que
nós moradores possamos
conquistar ainda mais o nosso espaço e melhorar o ambiente que a gente vive.”
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o responsável por cuidar do
campo há 30 anos. O espaço já funciona como um local de referência para quem
joga futebol na comunidade
e já possui um gestor reconhecido pelos moradores.

se considerou possibilidade de
mais pessoas passarem a fazêlo após a reforma. Debateu-se
que isso fortaleceria a importância do uso sustentável do
local como um espaço público
da comunidade.

Além de membros da associa-

Complexo do Alemão ção de moradores e professores
(Campo do Serra)
de educação física, boa parte

N

o comércio do Sr. Zeca,
em frente à quadra que
está sendo reformada, foi
realizada a oficina da localidade das Palmeiras, no Complexo do Alemão. Seu Zeca é

dos participantes do encontro
eram jogadores de diversas
idades. Durante a atividade se
observou que, provavelmente,
os atuais usuários continuarão utilizando a quadra, mas

Fóruns de Pactuação

N

a última semana de março foram realizados os primeiros Fóruns
de Pactuação do Projeto Travessia. Etapa final do processo
de Ativação Comunitária, estes encontros foram pensados como
espaços de diálogo e participação para apoiar os moradores na
elaboração e redação de um pacto de governança para seus espaços
de lazer revitalizados.
As primeiras comunidades atendidas foram o Andaraí, que receberá
em breve a Quadra do Cemasi, e o Queto, onde está sendo concluída
a reforma da quadra de mesmo nome.
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Andaraí

O

primeiro dia de fórum, no
Morro do Andaraí, mostrou o estímulo dos moradores
a continuarem investindo na
participação comunitária e na
gestão compartilhada de sua
quadra poliesportiva.
Numa sala cheia, com cerca de
20 participantes, o encontro
teve a adesão de um público
diverso, com a presença de
esportistas, produtores culturais, artesãos, representantes
de associações, além do subcomandante e da responsável
por relações públicas da UPP.

Queto

N

a Na Capelinha, bem perto da quadra reformada,
o encontro para a elaboração do pacto de governança
da Quadra do Queto, teve a
participação de um público
que em sua maioria já havia
estado presente em outros
encontros de ativação. A associação de moradores tem
protagonismo na administração das atividades comunitárias locais e isso ficou claro
nas respostas dadas pelos

distintos grupos às questões
referentes à gestão do espaço. A maioria deles respondeu
que a entidade deve participar
da comissão gestora, com exclusividade ou não, mas é um
consenso que deve fazê-lo.
A comunidade, prestes a ter
sua quadra inaugurada, revisará nos próximos dias a
primeira versão do pacto e
a equipe de ativação conduzirá novos encontros com
as comunidades para a sua
redação final.

A equipe de Ativação Comunitária utilizou uma metodologia baseada em perguntas e respostas sobre
questões-chave referentes
a formas de gestão, conservação e uso sustentável
da quadra, para serem trabalhadas em grupos. Este
método, somado à disponibilidade para o diálogo e à
diversidade dos participantes, possibilitou a condução de um encontro leve,
estimulando entre todos a
busca de um consenso para
a redação do pacto.

