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Resumo:
Pesquisa-cidadã e formação técnica e sociopolítica de jovens universitários e jovens moradores de territórios
populares insurgentes no que diz respeito à leitura, entendimento e atuação para qualificação dos espaços em
que residem os próprios participantes e fortalecimento das comunidades em contexto durante e pós-pandemia.

Palavras-Chave:
território, planejamento, juventude

Justificativa:
É ainda desconhecido o momento em que deixaremos completamente o isolamento social causado pela
pandemia da Covid-19. Seus efeitos nefastos se fazem sentir especialmente pelos grupos mais vulneráveis, do
ponto de vista econômico e social. Sabe-se que mesmo quando estiverem superadas as indicações sanitárias de
isolamento social, as consequências econômicas da pandemia devem estender-se ainda por longo período.
Sobretudo as populações mais pobres devem enfrentar questões como o desemprego e privações econômicas
causadas pela ausência ou insuficiência de rendimentos. Adicionalmente, o cenário de crise agrava a ausência
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de investimentos públicos, degradando ainda mais as condições de vida nas periferias urbanas. É diante desse
cenário que se faz necessário pensar propostas de trabalho com os jovens que fortaleçam sua atuação nos
territórios de origem, combinadas ao levantamento de perspectivas e potências territoriais que possam ajudar a
fazer frente à crise pós-pandemia. Em outras palavras, trata-se de pensar "práticas colaborativas de
planejamento que buscam superar distâncias entre a sociedade civil, profissionais e o governo (tomadores de
decisão)". (VAINER et. al, 2013). Como apontado na primeira versão do projeto Territórios Populares
Insurgentes, desenvolvida durante ao longo do ano de 2020, sua perspectiva metodológica parte da
importância de um planejamento territorial que se baseie na experiência vivida dos moradores e moradoras de
territórios populares, como modo de suplantar o formalismo de um planejamento que, descolado da realidade
concreta, pouco considera potencialidades e especificidades desses territórios e de seus processos de co-
produção (HUCH-ZERMEYER; MISSELWITZ, 2016). Sem desconsiderar a importância fundamental de políticas
públicas territoriais e de uma presença efetiva do poder público nesses espaços da cidade, trata-se de fomentar,
por meio da pesquisa-cidadã e da educação popular, o debate, o conhecimento e a intervenção da população
nos seus territórios de origem, ajudando a identificar, inclusive, quando se trata de questões a serem
demandadas ao poder público. Além da formação dos jovens moradores dos territórios populares, a ação de
extensão têm como propósito a realização de novas perspectivas de atuação aos jovens estudantes da UFABC.
Como insumos para a pesquisa cidadã realizada no processo de formação dos jovens, tem-se o entendimento
de que tais espaços não devem ser lidos somente pela ótica de regramentos formais que, tantas vezes, impõem
padrões desconectados da história de formação dos espaços analisados, mas também pelas possibilidades
contidas nesses territórios de formação espontânea (ou fruto de ocupação) e que podem, combinados com
políticas públicas inclusivas, converter esses espaços em lugares com maior qualidade de vida e inclusão urbana
(FERRARA, GONSALES, COMARU, 2019). A realização do projeto em 2020 tem reafirmado a pertinência do
trabalho com jovens. Além de um ganho crescente de protagonismo nas cidades, em termos de ativismo
político e cultural, sabe-se que os jovens experienciam fortemente os territórios em que vivem, por meio da sua
circulação cotidiana entre a casa, a escola, os espaços de convivência e encontro com amigos, os equipamentos
públicos de lazer ou cultura, quando estes existem. E essa experiência é capaz de oferecer referências práticas
pa-ra leitura e proposição de ações nesses territórios vividos, concebidos e percebidos (LEFEBVRE, 2012(1974);
HAESBAERT, 2007). No atual contexto de pandemia da COVID-19, com a restrição de circulação de pessoas e
acentuada crise econômica e social, também são os/as jovens que protagonizam a utilização de novas
tecnologias digitais para manter o convívio social e organizar ações de solidariedade. Além disso, nota-se que
em muitos casos, os jovens têm sido convocados para colaborar com as tarefas cotidianas relacionadas ao
trabalho e geração de renda, às compras, além de tarefas associadas ao cuidado dos parentes e conhecidos
idosos e integrantes dos grupos de risco. Nesse sentido, este projeto busca combinar o conceito de
planejamento urbano popular, que pode ter seus sentidos e conteúdos adensados e desenvolvidos por meio da
pesquisa cidadã, com a construção de novas ferramentas de diálogo entre os sujeitos, de modo que, pelo uso
de meios digitais, organizem-se espaços de reflexão sobre a realidade dos territórios e de intervenção popular
que mitiguem os impactos da crise na perspectiva da efetivação de direitos. São iniciativas que perpassam
temas como cultura, trabalho, geração de renda e economia solidária, dentre outros, a serem objeto de
reflexão e elaboração, na possível conformação de espaços populares de cultura e enfrentamento aos impactos
econômico-sociais da COVD-19. Com base nisso, esse projeto propõe a formação de jovens para leitura,
releitura e atuação no planejamento territorial na perspectiva insurgente, por meio da realização de uma
pesquisa-cidadã participativa. Alguns dos desafios encontrados em processos de pesquisa-cidadã participativa
centradas em comunidades são: as medidas (measures) e ferramentas de avaliação da efetividade da parceria,
a resposta aos questionamentos oriundos do processo, a promoção do respeito, a superação de hierarquias e
vieses de poder e, por fim, o alinhamento de características-chave para a promoção da equidade na parceria
(NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING AND MEDICINE, 2017). Por meio de uma abordagem
baseada nos ciclos de ação-reflexão (coletiva) de Paulo Freire, a metodologia de "pesquisa participante baseada
em comunidades" (Community-Based Participatory Research - CBPR) desenvolve processos e ferramentas pelos
quais uma parceria de pesquisa seja fortalecida e seus produtos e resultados melhorados (WALLERSTEIN &
DURAN, 2010; WALLERSTEIN et al., 2018; PARKER et al., 2020).

Fundamentação Teórica:
Não se aplica
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Metodologia:
A abordagem metodológica proposta prevê que, para a realização do projeto ao longo de 2021, ainda estejam
vigentes medidas de isolamento social abrandadas em relação ao vivido em 2020. Assim, propõe-se que as
atividades em 2021 aconteçam, sobretudo, de forma virtual, com encontros presenciais pontuais, a serem
descritos adiante, caso as condições sanitárias permitam . Visamos desenvolver um conjunto de dinâmicas em
ambiente virtual, com grupos de jovens oriundos de territórios insurgentes e distintos, serão priorizados 20
jovens moradores de prédios de ocupação no centro de São Paulo e de bairros periféricos na zona sul de São
Paulo, conforme o projeto de 2020, porém com a possibilidade de ampliação para outras regiões da capital
paulista, a depender da demanda apresentada pelos movimentos/comunidades e pelos jovens multiplicadores.
O projeto se desenvolverá com aderência aos princípios e conceitos da educação popular (FREIRE, 1996) , do
planejamento insurgente (MIRAFTAB, 2009) , da metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) e da
pesquisa participante baseada em comunidades (WALLERSTEIN et al., 2018) . A metodologia utilizada é
participativa e supõe o jovem como protagonista do processo, sendo que seus conhecimentos nos territórios
constituirão elementos essenciais do processo de formação, reflexão e ação. Complementar a essa perspectiva
metodológica, propõe-se trabalhar com o modelo conceitual do CBPR (Community-Based Participatory
Research), como indicado anteriormente. Tal modelo almeja o engajamento e empoderamento coletivo por
meio do contexto das parcerias, de seus processos, das intervenções e pesquisas propostas e, por fim, dos
produtos e resultados (context, partnership processes, interven-tion/research e outcomes, no original). As
ferramentas propostas para levar adiante estes quatro momentos da parceria são sempre realizadas com base
nos conhecimentos dos envolvidos em um esforço freiriano de reflexão e ação que parte da história da parceria
que agora acontece (passado-presente) para a identificação e realização de metas e objetivos coletivos de
qualificação dos territórios (presente-futuro). Cada momento da parceria também é acompanhado de uso de
ferramentas metodológicas que facilitam e apoiam este esforço de ação-reflexão, a saber: a) Reflexão do rio da
vida, b) Visionar com o modelo do CBPR (visioning, no original), c) Relatório de dados da parceria para
reflexão, d) Guia de práticas promissoras para reflexão. Aqui entendemos que estas ferramentas são adequadas
para o contexto de origem do CBPR, assim poderemos adaptá-las, porém mantendo seus propósitos e objetivos
originais dentro do modelo conceitual proposto (WALLERSTEIN & DURAN, 2010; WALLERSTEIN et al., 2018;
PARKER et al., 2020). Em suma, a metodologia proposta é suficientemente aberta, de modo a possibilitar
adaptações que resultem dos encontros com os participantes. Prevê-se, no entanto, trabalhar com os seis eixos
principais de trabalho ao longo dos quatro momentos do CBPR (Contexto das parcerias, seus Processos,
Intervenções e Pesquisa, culminando em Produtos e Resultados). Desse modo, prevê-se: 1. Jovens
multiplicadores: os jovens oriundos da versão 2020 do projeto Territórios Populares serão convidados a atuar
como multiplicadores e anfitriões dos novos participantes, propondo atividades de reconhecimento inicial dos
territórios em questão, e a execução de projeto de intervenção, como os já desenvolvidos em 2020. Esta etapa
será realizada em formato virtual; 2. Formação teórica e troca de saberes acadêmicos e de vivências: Serão
realizadas ações de formação, através de atividades expositivas, apresentação e debates de textos e material
audiovisual, em que se busca ampliar o entendimento do contexto da formação da cidade periférica, dos
territórios populares e transformação dos territórios insurgentes, de modo a fornecer insumos técnicos para
ações de planejamento territorial popular. Esta etapa também deverá acontecer em formato virtual, por meio
de reuniões on-line; 3. Oficinas de reconhecimento e diagnóstico socioterritorial: serão realizadas oficinas de
leitura e diagnóstico territorial, com ênfase no uso de ferramentas tecnológicas de leitura virtual. Para além das
ferramentas virtuais, as vivências e experiências dos participantes compõem o repertório de leitura, de modo a
indicarem o quê e como olhar para os territórios, seus sujeitos e a valorização social atribuída. Nesse ponto,
pretende-se trabalhar com as ferramentas propostas do modelo CBPR, anteriormente mencionadas, a saber:
Rio da vida, "Visionar", relatório de dados para reflexão e Guia de práticas promissoras. Esta etapa também
deverá acontecer em formato virtual, por meio de reuniões on-line; 4. Trabalho, agroecologia e economia
solidária: como forma de ampliação de repertórios de oportunidades territoriais e de vivências, em um contexto
de profunda crise econômica e social, propõe-se visita do conjunto dos jovens em formação a um assentamento
rural metropolitano dedicado à agroecologia, na hipótese de haver condições seguras para a realização de
atividades presenciais (o que dependerá das preconizações sanitárias). Tais territórios, por estarem fora do
contexto urbano adensado, permitem possibilidades mais seguras de atividade presencial, que tem duplo
potencial metodológico para as finalidades do projeto: por meio de cooperativas de consumo rural-urbano,
inclusive existentes na UFABC, estes territórios permitem o conhecimento e a conexão empírica direta das
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relações socioeconômicas existentes entre zona rural e urbana; e, permitem a ampliação de conhecimentos
sobre atividades econômicas da agroecologia, como forma de atividade econômica solidária que pode ser
valorizada e desenvolvida no contexto pós-pandemia em uma relação campo-cidade. 5. Oficinas de
planejamento territorial: com base nos diagnósticos e aprendizados construídos ao longo do projeto, os
participantes serão chamados a pensar ações e estratégias de qualificação dos seus territórios de origem, com
foco na redução das vulnerabilidades diagnosticadas. Propõe-se que sejam elaboradas propostas de intervenção
em contexto de pandemia, a partir da reflexão sobre as possibilidades de atuação coletiva e luta por direitos
com respeito às preconizações de distanciamento social. Os jovens atuantes no projeto em 2020 serão
multiplicadores, e a partir das propostas já desenvolvidas, poderão complementá-las e efetivá-las. Propõe-se a
atuação em temas variados, como cultura, comunicação, trabalho, geração de renda e economia solidária, que
poderão ser trabalhados em oficinas técnicas específicas como apoio à execução das propostas. Atividades a
serem realizadas em formato on-line poderão explorar conceitos freirianos, como a reflexão da práxis,
posicionamento crítico e ação/reflexão, reforçados pelo modelo CBPR. 6. Consolidação dos resultados de
pesquisa: com base na consolidação documental de todo processo conduzido ao longo do ano, propõe-se uma
análise teórica coletiva, compartilhada por todas as pessoas envolvidas na realização do projeto. Espera-se
realizar uma sistematização da troca de saberes proporcionada pelo projeto, com desdobramento na produção
de artigos de ampla divulgação e popularização, assim como artigos acadêmicos. Propomos também
desdobramentos em novos projetos de pesquisa de diferentes níveis (iniciação científica, mestrado e
doutorado), que poderão ser conduzidos também pelos sujeitos participantes nos territórios populares, ou seja,
fortalecendo e expandindo possibilidade para inclusão acadêmica na UFABC. Para isso, se necessário, poderá
ser realizada uma formação específica sobre metodologia de trabalho científico, em formato de cursinho
preparatório para ingresso na pós-graduação, conforme já realizado por este laboratório em anos anteriores.
Por fim, haverá apresentação, compartilhamento e apropriação dos resultados dos diferentes grupos
participantes por meio de um grande encontro on-line e, se possível, também presencial, em que se procurará
identificar os denominadores comuns das realidades encontradas nas diferentes comunidades e serão buscadas
alternativas para concretização das ações que foram consideradas estratégicas nessas oficinas. Tal etapa
permitirá, ainda, análise final do processo, por todos os envolvidos, além de práticas promissoras futuras.
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Objetivos Gerais: 
Este projeto de pesquisa e extensão tem como objetivos gerais: a) Promover ampliação de repertórios
conceituais e práticos de jovens no conhecimento de territórios populares e formação para propostas de
intervenção territorial em contexto pós-pandemia (ação-reflexão-ação); b) Possibilitar compartilhamento de
experiências e intercâmbio de saberes entre jovens oriundos de espaços territoriais distintos, bem como entre
estes e os saberes produzidos na universidade, em diferentes campos, como cultura, trabalho, geração de
renda e economia solidária; c) Contribuir para fortalecer redes entre sujeitos e coletivos com atuação nos
territórios trabalhados, e ampliar conhecimento dos territórios populares por todos os envolvidos; d) Identificar
e analisar iniciativas solidárias durante a pandemia em territórios distintos (centrais e periféricos; com alto grau
de organização como ocupações organizadas e com baixo grau de organização como cortiço e favela);

Resultados Esperados:
Espera-se obter como resultados sociais do projeto: 1) iniciação prática de jovens no papel de multiplicadores
de saberes e repertórios (jovens do projeto 2020 atuantes no projeto 2021); 2) jovens com repertório ampliado
de referenciais teóricos e ferramentas práticas para pensar, compreender e intervir coletivamente em seus
territórios; 3) propostas exequíveis de intervenção nos territórios, a serem realizadas pelos seus próprios
moradores, os jovens participantes do projeto; 4) territórios com capacidade de multiplicação de
conhecimentos e propostas, a partir da experiência e engajamento dos jovens participantes do projeto em seus
espaços de origem; 5) formação de embriões de pólos de cultura e educação popular nos territórios.

C������ �� �����������

Coordenação: E-mail: Telefone:
M������ �� E�����

Nome Categoria Função Unidade Situação Início Fim
FRANCISCO DE ASSIS
COMARU DOCENTE Coordenador(a) CECS Ativo

Permanente 01/04/2021 31/12/2021

PATRICIA CEZARIO
SILVA DOCENTE Coordenador(a)

Adjunto(a) CECS Ativo
Permanente 01/04/2021 31/12/2021

GABRIELA FARIAS
ASMUS DOCENTE Colaborador(a) CECS Ativo

Permanente 01/04/2021 31/12/2021

RICARDO DE SOUSA
MORETTI EXTERNO Colaborador(a) 01/04/2021 31/12/2021

O��������/A���������

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 1.1: Preparação de equipe, alinhamento e
planejamento 01/04/2021   a   30/04/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

GABRIELA FARIAS ASMUS 10 h

PATRICIA CEZARIO SILVA 10 h

RICARDO DE SOUSA MORETTI 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 1.2: Preparação do trabalho, escolha dos 01/05/2021   a   31/05/2021 10 h

<< Voltar



07/10/2020 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/extensao/AlterarAtividade/lista.jsf 8/11

territórios participantes

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 1.3: Início das atividades do projeto 01/06/2021   a   30/06/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 1.4: Visita da coordenação aos territórios em
que se desenvolverão as atividades, para alinhamento
dos objetivos e planejamento conjunto. Esta atividade
ocorrerá presencialmente apenas em caso de
superação das restrições sanitárias de-correntes da
pandemia de Covid-19. Em casos de restrições
sanitárias, a atividade se dará em formato de
narrativa apresentada em reunião on-line.

01/06/2021   a   30/06/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 2.1: Os dois grupos de trabalho, juntos,
visitam assentamento rural dedicado à agroecologia
na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Esta
atividade dependerá das condições sanitárias no
momento de sua realização. Em caso de per-
manência das restrições de contato decorrentes da
pandemia, essa atividade será suprimida.

01/06/2021   a   30/06/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 2.2: Reuniões on-line de formação em
planejamento urbano popular. 01/06/2021   a   30/09/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
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ETAPA 2.3: Reuniões on-line para familiarização com
ferramentas digitais de mapeamento territorial

01/06/2021   a   30/09/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 3.1: Concepção e compartilhamento da
proposta de intervenção dos jovens em sua
comunidade de origem (formato remoto).

01/10/2021   a   31/10/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 3.2: Avaliação do projeto e preparação do
encerramento 01/11/2021   a   30/11/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 3.3: Consolidação dos resultados de pesquisa: 01/10/2021   a   31/12/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
ETAPA 3.4: Evento de encerramento das atividades,
juntando todos os envolvidos no projeto para
apresentação da versão final das propostas de
intervenção territorial elaboradas pelos dois grupos
de jovens. Essa atividade deve acontecer em forma-
to presencial caso as atividades presenciais estejam
permitidas pelas autoridades sa-nitárias competentes.
Caso contrário, propõe-se a realização de
encerramento por meio de reunião on-line.

01/12/2021   a   31/12/2021 10 h

Participantes Relacionados:
FRANCISCO DE ASSIS COMARU 10 h

P������������ �� A��� �� E�������

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão
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D�������� ��� P����� �� T�������

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

A���� ��� ����� � PROJETO ��� �����

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

O�������� D��������

Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Notebook 1 R$ 5.000,00 1.0 R$ 5.000,00

Notebook 2 R$ 5.000,00 1.0 R$ 5.000,00

Datashow R$ 5.000,00 1.0 R$ 5.000,00

SUB-TOTAL (EQUIP. MATERIAL PERMANENTE) 3.0 R$ 15.000,00

 

PESSOA FÍSICA
Bolsas: 4 bolsas iniciação científica à pesquisa e extensão para
estudantes de graduação (valor mensal de 400,00); 1 bolsa
para estudante de Doutorado (valor mensal de 2.200,00); 1
bolsa para pesquisador Pós Doc (valor mensal de 4.100,00)*

R$ 71.100,00 1.0 R$ 71.100,00

SUB-TOTAL (PESSOA FÍSICA) 1.0 R$ 71.100,00

 

MATERIAL DE CONSUMO
Material de Consumo Nacional R$ 1.000,00 1.0 R$ 1.000,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 1.0 R$ 1.000,00

 

PESSOA JURÍDICA
Custo Operacional FUNDEP (quando aplicado) até 10% do VT R$ 11.500,00 1.0 R$ 11.500,00

Serviço de internet para inclusão e comunicação virtual no
projeto R$ 3.400,00 1.0 R$ 3.400,00

Serviço para desenvolvimento de site para divulgação do
processo e resultados R$ 4.000,00 1.0 R$ 4.000,00

Serviços de transporte para os jovens do projeto R$ 4.000,00 1.0 R$ 4.000,00

Serviços para design e impressão de cartilhas e material
pedagógico R$ 5.000,00 1.0 R$ 5.000,00

SUB-TOTAL (PESSOA JURÍDICA) 5.0 R$ 27.900,00

 

Total: R$ 115.000,00

C����������� �� O�������� S���������
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Descrição ProEC (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica
PESSOA JURÍDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.900,00 R$ 27.900,00

PESSOA FÍSICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.100,00 R$ 71.100,00

MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

Total: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.000,00 R$ 115.000,00

O�������� A�������

Descrição ProEC (Interno)
PESSOA JURÍDICA R$ 0,00

PESSOA FÍSICA R$ 0,00

MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00

Total: R$ 0,00

A�������

Descrição Arquivo

Projeto de Pesquisa-Extensão

L���� �� F����

Foto Descrição

Não há fotos cadastradas para esta ação

H�������� �� P������

Data/Hora Situação
02/10/2020 14:19:28 CADASTRO EM ANDAMENTO

07/10/2020 11:47:29 AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
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