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Summary 
  
INDISCIPLINAR is a research group associated with CNPQ and located at the Architecture School of               
Minas Gerais Federal University (UFMG). Its actions focus at the contemporary production of space,              
comprising theory and practice to analyse the diverse actors involved with the biopolitical dimension of               
the metropolises’ dynamics. The group is composed by over 40 researchers, among which are              
professors, graduate or undergraduate students and activists from diverse fields of knowledge. Giving a              
strong emphasis on producing networks, Indisciplinar has developed partnerships with many other            
research groups and institutions on Brazil and abroad, such as: USP’s Labcidade; UFRJ’s Ettern; UFES’s               
LABIC; UFRJ’s Medialab; Madrid’s CSIC (Consejo Superior de Investigación Cientifica) and FabLab            
Sevilla. In this project we are also launching a new partnership with UFRJ’s IPPUR. 
  
The project, “The Biopolitical Urban Platform: a Cartography of Territorial Conflicts and Struggles”,             
aims to map out both the public policies for the production of urban space, and the so-called “positive                  
resistances” in the city of Belo Horizonte, by using a technopolitical methodology developed by              
Indisciplinar which comprises: (i) data collection; (ii) georreferenced collaborative mapping; (iii) graphic            
and textual translation of the information collected/mapped; (iv) strategic communication through social            
medias and mobilization; and (v) academic-applied research. 
  
Through the use of cartography – which we consider an appropriate methodology for assessing this type                
of information than positivist scientific thinking (which separates the researcher from the object             
researched), – we intend to investigate the political economy of four urban processes in Belo Horizonte:                
a) the consociated urban operation ACLO (Antônio Carlos/Leste Oeste); b) the articulation between public              
and private real estate sectors through the creation and operation of the public enterprise PBH Ativos                
S.A.; c) the political economy of the “Downtown Cultural Zone” which encompasses the urban operation               
Isidoro and the social network ‘Resist, Izidora!’; d) developing the Biopolitical Urban Platform, an open               
source that will articulate all these process and projects, which can be replicated and scaled up by other                  
groups and researchers concerned with the political and economic dynamics of contemporary urban             
spaces. In addition to this, major efforts will be made towards the consolidation of the partnerships with                 
other relevant research centers, such as Labcidade/USP and IPPUR/UFRJ, seeking to enhance            
collaboration and exchange of information and methodologies. It also seeks to capacitate partners for the               
use and manipulation of the Platform, which will be licensed under a Creative Commons Attribution. 
  
The fiscal agent of the present project will be the Foundation for Research Development (FUNDEP). 
  

I – Introdução 
O Indisciplinar é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPQ, sediado na Escola de Arquitetura da UFMG,                 
que tem suas ações focadas na produção contemporânea do espaço, considerada a importância da              
produção biopolítica nas metrópoles e os processos de globalização. As atividades do Indisciplinar             
imbricam teoria e prática e compreendem processos de articulação cotidiana com diversos atores que              
constituem a produção do espaço nas metrópoles como: Movimentos Sociais, Ambientais e Culturais;             



Grupos de Pesquisa e Extensão; Ministério Público; Defensoria Pública; Poderes Legislativo e Executivo,             
Grupos de Pesquisa, dentre outros. As frentes de ação do grupo envolvem tanto processos destituintes               
contra o urbanismo neoliberal em suas muitas dimensões expropriadoras do patrimônio público, quanto             
em processos constituintes/instituintes de novos espaços engendrados pela coletividade, autonomia          
cidadã em defesa do bem comum (material e imaterial), em uma abordagem transversal e indisciplinar.               
Diversas pesquisas estão associadas ao grupo, sejam elas de monografia, mestrado e doutorado, sejam              
elas aprovadas pelo PRPq - UFMG ou pelas Agências de fomento à pesquisa (Capes e CNPq) e                 
Ministérios (Minc). O grupo é formado por mais de 40 professores, pesquisadores, alunos de graduação               
e pós-graduação, ativistas de movimentos sociais, culturais e ambientais, oriundos de diversos campos             
do conhecimento. Atualmente o grupo desenvolve parcerias com diversos grupos e instituições de             
pesquisa, dentre eles: o LabCidade da USP - SP, o Ettern – UFRJ - RJ, o Labic – UFES - Vitória, o                      
MediaLab UFRJ - RJ, o CSIC _ Consejo Superior de Investigación Cientifica de Madrid e o FabLab                 
Sevila - Universidad de Sevilla. Neste projeto, iremos, ainda desenvolver nova parceria com o IPPUR -                
UFRJ. 
  
Nosso projeto denominado Plataforma Urbanismo Biopolítico: uma cartografia das lutas e conflitos            
territoriais irá cartografar as políticas neoliberais de produção do espaço [1] e as resistências positivas               
ao avanço do capitalismo contemporâneo sobre o território de Belo Horizonte, utilizando o repertório de               
táticas e estratégias tecnopolíticas desenvolvidas pelo método de trabalho investigativo do Indisciplinar:            
(i) levantamento de dados, (ii) mapeamento georreferenciado das informações coletadas; (iii) tradução            
textual e gráfica de informações técnicas, (iv) divulgação e mobilização social pelas ferramentas blogs e               
fanpage e (v) atividades acadêmicas – produção de artigos científicos, aulas públicas, entrevistas e              
participações em eventos. 
  
Com relação aos conceitos envolvidos no título do projeto, chamamos de Urbanismo Biopolítico, o              
conjunto de forças que constituem as disputas pela produção do espaço nas metrópoles             
contemporâneas propiciando que tracemos uma cartografia do conjunto de atores que compõem as             
forças que envolvem tanto o Urbanismo Neoliberal (do Estado-capital) quanto o Urbanismo Biopotente             
(das resistências positivas e cidadãs). 
  
No que diz respeito ao método trabalho, entendemos por cartografia o processo de investigação que               
substitui o método científico positivista (que pressupõem a separação entre pesquisador e seu objeto de               
pesquisa) permitindo que os investigadores e atores do grupo de pesquisa possam se envolver              
politicamente com as lutas territoriais em defesa de uma cidade mais justa. Nesse sentido, o método                
cartográfico hibrida sujeito investigador com atores advindos dos movimentos sociais e outros parceiros,             
evitando a separação entre sujeito que investiga e objeto investigado. A cartografia não utiliza somente               
as ferramentas de mapeamento territorial para realizar seu trabalho cartográfico, mas envolve também             
outras ações cotidianas junto aos movimentos e atores das resistências biopotentes, atuando justamente             
no ponto cego das lutas, entre as resistências locais e o poder público que detém informações                
complexas, e assim, o grupo de investigadores ativistas desvenda e traduz de diversas formas as               
perversidades do jogo de produção de espaço neoliberal que estão inseridas na macropolítica das              
questões urbanas, principalmente quando se trata de grandes projetos envolvendo parcerias           
público-privadas, nos quais governos e grandes investidores envolvidos – principalmente empreiteiras e            
bancos – agem a partir de uma lógica privada, orientada para a acumulação de capital e, muitas vezes,                  
de forma irregular. 
  
Este projeto é composto de 5 frentes de ação transversais: 1. Cartografia da Operação Urbana               
Consorciada Antônio-Carlos/Leste-Oeste (OUC-ACLO); 2. Cartografia do “empresariamento urbano”        



(modelo de gestão da política urbana por meio da forma-empresa) em BH por meio do mapeamento da                 
PBH ATIVOS S/A; 3. Participação no Conselho da Zona Cultural do Centro de Belo Horizonte; 4.                
Cartografia da Operação Urbana do Isidoro e da rede Resiste Izidora e 5. Plataforma Tecnopolítica de                
Investigação Urbana “Urbanismo Biopolítico”. 
  
São objetivos do projeto: 

1) Aperfeiçoamento da plataforma tecnopolítica de investigação urbana “Urbanismo Biopolítico”, por           
meio da otimização do uso das ferramentas wiki, mapa georreferenciado e modos de divulgação              
(blog e fanpage) vinculados à cartografia das frentes de ação territoriais deste projeto; 

2) Cartografar a economia política dos grandes projetos de desenvolvimento urbano em curso em              
Belo Horizonte em duas frentes de ação (i) Operação Urbana Antônio-Carlos/Leste-Oeste           
(OUC-ACLO) e (ii) Operação Urbana do Isidoro (OUI), com vistas a assegurar a implementação              
dos instrumentos de urbanísticos de controle da valorização imobiliária, os instrumentos           
compulsórios dos vazios urbanos e de habitação social e, ainda, os mecanismos populares de              
gestão da Operação na OUC-ACLO e, na segunda, no caso da OUI, garantir a permanência e a                 
garantia de direitos fundamentais de grupos vulneráveis e comunidades excluídas de baixa            
renda das ocupações presentes no território da Operação.  

3) Cartografar a interface desses GPUs com as estratégias de empresariamento urbano em curso              
na cidade por meio de duas frentes de ação: (i) a investigação da recente empresa PBH Ativos                 
S/A e (ii) os impactos gentrificadores no centro da cidade, com a participação no Conselho da                
Zona Cultural. A esse objetivo se soma a necessidade de fomentar a participação da              
comunidade afetada e grupos vulneráveis impactados pelos GPUs e, ainda, a formação de             
conselheiros e membros de movimentos sociais sobre as ferramentas de cartografia e sobre os              
usos do espaço público. 

4) Consolidação de rede nacional de pesquisadores vinculados ao Indisciplinar com os parceiros             
Labcidade – FAUUSP e IPPUR-UFRJ compartilhando método de cartografia e mapeamento 1            
GPU por grupo e ampliação de rede internacional de pesquisadores vinculados ao Indisciplinar             
com os parceiros Universidad Central del Ecuador; Escuela Tecnica Superior de Arctectura de             
La Universidad Politecnica de Madrid – ETSAN Madrid, compartilhando método de cartografia e             
mapeamento 1 GPU por grupo. 

  
Esses 4 objetivos supracitados serão detalhados em objetivos específicos para cada frente de ação              
objeto desse projeto nas tabelas subsequentes. 
  
II – Justificativa 
  
A avaliação dos projetos que o Grupo Indisciplinar desenvolveu até o final de 2015 apontou que a                 
construção de uma método cartográfico de pesquisa e ação era o ponto estrutural das nossas ações.                
Esse método de trabalho explora de maneira tática uma série de dispositivos e ferramentas              
tecnopolíticas disponíveis atualmente, para a produção de conhecimento de maneira coletiva e            
colaborativa (mapeamentos digitais, redes sociais, páginas wiki, blogs, produção de linhas do tempo             
etc.), aliando o uso de tais mecanismos ao contato presencial e à atuação direta junto a grupos e a                   
comunidades da sociedade civil. 
  
De um modo geral, podemos dizer que nossos projetos vêm sendo explorados a partir de cinco                
dimensões principais: 
  



I) Espacial/territorial: a) por meio da criação de mapas digitais colaborativos que reúnem ferramentas de               
georreferenciamento com a possibilidade de atuação em rede e em tempo real, utilizando softwares como Crowdmap e                 
Mapas de Vista; b) produzindo cartografias coletivas a partir de encontros presenciais, como oficinas e workshops. 
II) Temporal: por meio da produção de linhas do tempo que analisam a evolução temporal dos fenômenos investigados e                   
sua relação com eventos/acontecimentos paralelos da dinâmica urbana. 
III) Conceitual e informacional: utilizando páginas wiki (ou seja, que possibilitam a produção colaborativa, processual e                
em rede do conhecimento) como forma de desenvolvimento dos marcos teóricos que norteiam nossas pesquisas, assim                
como meio de produção/armazenamento de bases de dados. 
IV) Comunicacional ou de criação de redes: a partir do uso tático das redes sociais e canais de comunicação de ampla                     
utilização na internet, como fanpages e eventos em redes sociais, blogs, produção de memes etc. 
V) Incidência política e formação: por meio de ações de rua como aulões públicos, formação popular e oficinas que                   
trabalharem junto à população afetada, movimentos sociais parceiros e outras organizações e garantam a participação               
dos afetados nos projetos e, ainda, incidência junto aos órgãos de fiscalização e controle. 

  
Impõe-se, neste projeto, o desafio de sobrepor todas essas camadas, proporcionando a conexão e a               
retroalimentação entre as diversas ferramentas que utilizamos. Se por um lado a trajetória traçada até o                
momento nos permitiu explorar em profundidade uma série de dispositivos existentes e desenvolver um              
procedimento que busca aproveitar da melhor forma as funcionalidades de cada uma dessas             
ferramentas, por outro lado, a utilização de múltiplos canais e a impossibilidade de comunicação entre               
alguns deles implica em certas limitações – como a realização de trabalhos duplicados, a dispersão de                
algumas informações e a dificuldade de cruzamento de dados – cuja superação traria enormes              
benefícios ao desenvolvimento de nossas pesquisas. 
  
Ainda, como ação deste projeto, pretende-se compartilhar o método cartográfico e suas ferramentas             
principais com os grupos parceiros nacionais, sobretudo Labcidades e IPPUR, bem como parceiros             
internacionais Universidad Central del Ecuador; Escuela Tecnica Superior de Arctectura de La            
Universidad Politecnica de Madrid – ETSAN Madrid, oferecendo capacitação e treinamento para que eles              
também possam utilizar a plataforma em suas investigações e frentes de ação relacionadas aos GPUs.               
Propõe-se, portanto, que seja realizado um seminário em conjunto com um workshop com a presença de                
todos os parceiros nacionais em Belo Horizonte, buscando implementar uma plataforma de trabalho             
comum que possa ser alimentada por todos. 

*** 
Atualmente, Belo Horizonte se destaca como um laboratório para criação e desenvolvimento de             
instrumentos de gestão e empresariamento urbano que se apoiam na produção do território vinculada              
aos ditames da acumulação privada em detrimento da justa distribuição dos ônus e benefícios da               
urbanização e das principais agendas de reforma urbana. Essa realidade pode ser observada por meio               
do rebatido dessas inovações perversas nos instrumentos jurídicos e políticos de política urbana             
associados a Grandes Projetos Urbanos e estratégias de empresariamento da cidade nas 4 frentes de               
ação a serem cartografadas nesse projeto. 
  
A OUC-ACLO é a primeira Operação Urbana Consorciada levada à cabo pelo Município de Belo               
Horizonte e está prevista, segundo o Plano Urbanístico da Operação, para ocupar cerca de 7% do                
território da cidade. Essa Operação, que não teve ainda Projeto de Lei enviado pelo Executivo à Câmara                 
Legislativa, tem sua viabilidade urbanística e financeira atrelada às modificações que o novo PL do PD,                
em fase de discussão legislativa, propõem, tais como (i) coeficiente um para toda cidade; (ii) alteração do                 
zoneamento para áreas de OUC; (iii) regulamentação do instrumento da concessão urbanística e (iv)              
regulamentação dos instrumentos compulsórios. A OUC-ACLO foi projeto oriundo da reformulação da            
antiga Operação Urbana Nova BH (Nova BH), anulada judicialmente. O processo de luta contra a Nova                
BH teve forte envolvimento de pesquisa e denúncia do Grupo Indisciplinar, responsável por representar              
contra as diversas irregularidades do projeto ao Ministério Público de Habitação e Urbanismo. Além              



disso, o grupo de pesquisa também produziu uma série de elementos gráficos (cartilhas, tabelas, textos,               
apresentações gráficas contendo diagramas e tabelas) que sintetizavam a complexidade das           
informações técnicas típicas de projetos de grande porte financeirizados, para auxiliar na mobilização             
social. 
  
Após acordo envolvendo MP e Município de BH, o Plano Urbanístico, os Estudos de Impacto de                
Vizinhança e de Viabilidade Econômico-Financeira da Operação e toda etapa participativa dessa            
gigantesca Operação Urbana tiveram que ser reformulados e o Indisciplinar acompanhou ativamente            
esse processo, sobretudo pautando reformulações no modelo proposto para gestão social da Operação             
Urbana. O Grupo Indisciplinar atuou ativamente de todo o processo participativo aberto pela Secretaria              
de Planejamento Urbano, com forte incidência política (questionamentos, intervenções e propostas),           
acompanhando os grupos de discussões técnicas junto aos diversos atores sociais (movimentos,            
partidos, empresários, instituições profissionais, etc). Neste momento, dando continuidade ao          
acompanhamento desse Grande Projeto Urbano (GPU), o Indisciplinar tem focado nos impactos que o              
Plano Urbanístico proposto pode acarretar às agendas de reforma urbana (moradia social, distribuição             
dos ônus e benefícios, gestão dos CEPACs, dentre outros) e no modelo de gestão social proposto para                 
essa OUC. 
  
Além disso, a proposta nesse projeto é robustecer a análise qualitativa sobre a economia política da                
OUC, os atores envolvidos, engenharia de financiamento, custos públicos, discursos e instrumentos            
urbanísticos envolvidos para produção de estudos técnicos, material gráfico e mapeamento que permita,             
além da mobilização social e denúncia de possíveis irregularidades, a comparação desse GPU com              
outros que estão sendo mapeados pelos parceiros do Labcidade e IPPUR. A cartografia dessa OUC               
também será fundamental para atuação transversal com outras frentes de trabalho desse projeto,             
envolvido a Zona Cultural do centro de BH e a empresa PBH Ativos. E, por fim, desenvolver a dimensão                   
de mobilização e capacitação dos grupos impactados e as ações de advocacy perante os órgãos de                
fiscalização e controle, visando reverter padrões urbanísticos/políticos/jurídicos excludentes ou propor          
alternativas. 
  
A PBH Ativos S/A é uma empresa privada, sociedade anônima de capital fechado, criada pela prefeitura                
de Belo Horizonte pela Lei 10.003 (alterações dadas pela Lei n° 10.699) de 25 de novembro de 2010. A                   
empresa, conforme descrito em sua página de internet, tem por missão auxiliar a Prefeitura Municipal de                
Belo Horizonte “na articulação e operacionalização de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento             
econômico e social do Município, por meio da gestão de obras de infraestrutura, parcerias              
público-privadas, captação de recursos financeiros, administração patrimonial e gestão de ativos e de             
imóveis”. Contudo, no contexto de viabilização da primeira OUC na cidade (OUC-ACLO) e a revisão do                
PD prevendo o fortalecimento de diversos instrumentos negociais pró-mercado como as concessões            
urbanísticas, é necessário ficarmos atentos à ligação entre essa S/A e as estratégias de              
empresariamento urbano em curso no Município. 
  
A PBH Ativos S/A será a empresa responsável por gerir os CEPACs da OUC-ACLO e, ainda, todas as                  
PPPs do Município. A consolidação de um modelo de gestão empresarial na política urbana em BH pode                 
significar, por exemplo: 1) redução da experiência da democracia na construção da cidade, já que               
políticas públicas serão decididas e gestadas por um grupo de acionistas e diretores que a população                
não elegeu e desconhece; 2) a transferência de patrimônio público para os cofres dessa empresa               
(imóveis, créditos e títulos) que, mesmo sendo de capital misto, possui dinâmica baseada na              
rentabilidade de suas práticas econômicas; 3) a redução de receita do município por meio das               



estratégias de formação de capital da empresa; 4) assunção dos riscos do negócio pelo poder público e                 
dos ganhos pela iniciativa privada. 
  
Por esses motivos, como ação desse projeto, o Grupo Indisciplinar busca entender os mecanismos que               
operam essa financerização e empresariamento da gestão pública em BH, atuando como parceiros do              
núcleo mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida, para desvendar os processos e instrumentos que              
associam Estado e Capital numa agenda conjunta por meio do: (i) mapeamento da transferência de               
patrimônio público para empresa PBH Ativos de forma a denunciar a captura do público pelo privado aos                 
órgãos de fiscalização e controle e (ii) a cartografia da engenharia societária, institucional e jurídica da                
PBH Ativos para compreensão do formato de gestão que ela engendrará relativa aos CEPACs da               
OUC-ACLO e de PPPs associadas ao perímetro dessa OUC de forma a também promover denúncias e                
comparar com outros modelos em SP e RJ.  
  
O território referente à Zona Cultural do Município de Belo Horizonte diz respeito ao coração da área                 
central que, atualmente, coincide com parte referente à primeira etapa de execução da OUC-ACLO e               
com obras de revitalização que tem o risco de acelerar a gentrificação já em curso na área e acentuar os                    
processos de exclusão e violência dirigidos à população em situação de rua, os pixadores, grafiteiros e                
MCs que frequentam os espaços-públicos, viadutos e praças da região. A participação do Grupo              
Indisciplinar no Conselho da Zona Cultural como ação deste projeto faz parte da estratégia de ocupar                
determinados espaços públicos que possibilitem o acesso direto à informações, a incidência política e a               
interferência em processos para garantir maior participação popular. 
  
Além de coincidir com a 1ª etapa da OUC-ACLO, a Zona Cultural (coração do centro) irá receber um                  
Plano Diretor específico a ser elaborado pelo Conselho para regulamentar, principalmente, o uso dos              
imóveis e bens públicos na região. Compreendendo essa temática de forma transversal à investigação              
da OUC-ACLO, da empresa PBH Ativos S/A e do monitoramento das inovações trazidas pelo novo PD, e                 
associando-a às atuais disputas territoriais em curso na área central, resta evidente que atuar no               
Conselho da Zona Cultural é estratégico para disputar agendas inclusivas voltadas ao direito à cidade e                
ao uso comum dos espaços públicos, pautas antigentrificação e a utilização dos instrumentos de política               
urbana de forma a promover a aplicação dos compulsórios, casas-abrigo para população vulnerável             
residente no centro e habitação social. 
  
Nesse sentido, as ações do Grupo previstas nesse projeto para o Conselho irão se concentrar na                
investigação dos projetos concernentes à área, a garantia de maior participação popular dos afetados              
nas políticas locais, a incidência política orientada à promoção do uso democrático do espaço público e a                 
regulamentação de instrumentos que façam frente à onda gentrificadora trazida pelos GPUs. 
  
Paralelamente ao cenário de fortalecimento do modelo de cidade-empresa na política urbana em Belo              
Horizonte, a cidade vive intensos conflitos fundiários provocados pelo elevado déficit habitacional e a              
ausência de política de habitação de interesse social no Município. Reforçando modelo de             
desenvolvimento urbano desigual, o Município intenta levar a cabo a implementação de moradias sociais              
por meio do MCMV o associando a instrumentos negociais como as Operações Urbanas Simplificadas.              
Esse é o caso da Operação Urbana do Isidoro, uma PPP prevista para uma gigantesca área não                 
parcelada, criada para dar viabilidade ao MCMV para cerca de 11 mil famílias. No território da Izidora,                 
localizado no Vetor Norte do Município de Belo Horizonte, principal eixo de expansão urbana, ocupações               
urbanas de moradia, Rosa Leão, Vitória e Esperaça enfrentam esse GPU que, por sua vez, se legitimam                 
a reboque de sofisticadas técnicas jurídicas para privatizar a terra, por meio de instrumentos urbanísticos               
negociais. Trata-se, no caso, de um dos conflitos territoriais mais emblemáticos do Brasil e da América                



Latina, em que direitos e bens comuns são ameaçados pelas estratégias de parceria do Estado com o                 
capital e, ao mesmo tempo, táticas de resistência e insurgência se constroem colaborativamente a partir               
da rede Resiste Izidora, da qual o Grupo Indisciplinar é integrante. 
  
Com as ações desse projeto busca-se agir no ponto cego das lutas pela moradia e pela segurança da                  
posse normalmente levadas a cabo pelos movimentos sociais de reforma urbana, contextualizando o             
conflito da Izidora no bojo do bilionário negócio público e privado associado ao território - OU Isidoro.                 
Esse GPU, estrategicamente localizado no principal eixo de expansão urbana da região metropolitana de              
Belo Horizonte, ameaça de remoção cerca de 8 mil famílias e prevê, para área de enorme virtualidade                 
ambiental, a instalação de um gigantesco projeto habitacional (Minha Casa Minha Vida), amplamente             
criticado pelos especialistas brasileiros, e a construção de grandes obras de mobilidade e loteamentos              
de alto impacto. Desde 2014, com a consolidação das ocupações de moradia na região, a Rede Resiste                 
Izidora age para fomentar o debate público e impedir a violação dos direitos dos seus moradores. As                 
ações do projeto irão cobrir, principalmente, a cartografia jurídica da Operação Urbana do Isidoro, a               
produção de relatórios ilustrada sobre a perversão dos instrumentos urbanísticos, o mapeamento dos             
atores, seus instrumentos e discursos e, ainda, o levantamento dos modos de vida das ocupações de                
moradia de forma a assegurar o respeito aos direitos dessa população. O objetivo principal, além de                
denunciar e inviabilizar a efetivação da Operação Urbana irregular no território, é assegurar a              
regularização fundiária das três ocupações na região, a capacitação dos ocupantes e a incidência junto               
aos órgãos de fiscalização e controle. 
  
III – Ferramentas do método cartográfico, frentes de ação, objetivos, atividades, indicadores e             
produtos 
  
O método cartográfico é utilizado pelo grupo de pesquisa Indisciplinar e compõem, para além da atuação                
de mobilização social-política-técnica-jurídica envolvendo o urbanismo neoliberal, uma plataforma de          
atuação tecnológica que utiliza intensivamente algumas ferramentas digitais que possibilitam um           
processo de trabalho em rede que explora de maneira tática e estratégica uma série de dispositivos                
tecnopolíticos (conectando territórios urbanos a redes sociais digitais) para a produção de conhecimento             
de maneira coletiva e colaborativa (mapas georreferenciados digitais, páginas wiki, produção de linhas             
do tempo, blogs, redes sociais, etc.). No caso específico da cartografia utilizada na Plataforma              
Urbanismo Biopolítico, temos também a realização de um questionário que busca rastrear informações             
plurais como os diferentes atores, custos, investimentos, atos normativos e instituições envolvidos em             
cada caso (GPU) mapeado através do aplicativo crowdmap, que possibilita a geração de uma tabela               
excel que permite exportar os dados para outras plataformas e mapas, assim como, organizar dados de                
acordo com interesses da investigação a cada momento. 
Para compreensão da tabela, apresenta-se, descritivamente, o método cartográfico e as ferramentas/            
plataforma utilizadas pelo Indisciplinar. Esse processo de trabalho é utilizado pelo grupo em todas as               
suas frentes de ação e, por meio da Plataforma do Urbanismo Bipolítico, a ser desenvolvida neste                
projeto,  será aperfeiçoado e consolidado.  
  
1. A Plataforma Urbanismo Biopolítico (FIG. 01) envolve um método de trabalho coletivo e              
colaborativo com uso de cotidiano de quatro ferramentas digitais principais: a wiki, o crowdmap, o blog                
e a fanpage. Com ela, pretende-se cartografar o Urbanismo Neoliberal produzido pelo Estado-Capital,             
bem como o Urbanismo Biopotentes das resistências urbanas de defesa do comum. A ideia é realizar                
uma série de encontros e workshops da rede de trabalho para alimentar essa plataforma. 

FIG. 01 - Print da atual Plataforma Urbanismo Biopolítico:  blog contendo link para fanpage, crowdmap e wiki. Link para a plataforma: 
http://plataformaurbanismobiopolitico.indisciplinar.com/ 

http://plataformaurbanismobiopolitico.indisciplinar.com/
http://plataformaurbanismobiopolitico.indisciplinar.com/


  
2. Para organização territorial dos dados coletados, temos o crowdmap (FIG. 02). A partir desse site,                
qualquer pessoa pode enviar um relato sobre o Urbanismo Neoliberal (dividido aqui em categorias              
como eventos culturais, economia criativa, empreendimento imobiliário, etc) ou sobre as resistências            
representadas no Urbanismo Biopotente (espaços culturais, economia cidadã, ocupação por moradia,           
etc). Esse relato consiste no georreferenciamento de algo que foi cartografado e de respostas de um                
questionário previamente construído pelos administradores da página. Sendo aceito, o relato aparece            
como um pin no mapa da página principal, e pode ser posteriormente baixado como uma tabela de                 
organização dos dados preenchidos. No caso das Operações Urbanas, o questionário a ser respondido              
é o correspondente ao Urbanismo Neoliberal. 

FIG. 02 - Print do crowdmap Urbanismo Biopolítico com página principal e página do relato da Nova BH. 
Link para o crowdmap: https://urbanismobiopolitico.crowdmap.com/ 

  

3. A wiki (FIG.3), além de funcionar como meio de elaboração de conceitos e teorias de forma                 
colaborativa, funciona também como um banco dados técnicos que serão inseridos posteriormente no             
questionário presente no crowdmap. Dentro dela, há uma organização feita com divisão entre países e               
capitais em que o trabalho está sendo realizado, de forma que cada ação investigada possui uma página                 
dentro do site onde são postados, por todos os parceiros, links importantes, notícias e artigos sobre os                 
casos. 
  

FIG. 03 - Print da página principal  wiki do Urbanismo Biopolítico. 
Link para a wiki Urbanismo Biopolítico:  http://urbanismobiopolitico.indisciplinar.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal 

  
4. O blog (FIG. 01) e a fanpage (FIG. 04) são os mecanismos de comunicação de informações                 
elaboradas para divulgação a partir das pesquisas realizadas detalhadamente anteriormente na wiki e             
no crowdmap com possibilidade de publicação e replicação de publicações que envolvam textos e              
material gráfico produzidos sobre as ações investigadas como forma de gerar mobilização e divulgação              
das informações. 
  

FIG. 04 - Print da fanpage do Urbanismo Biopolítico. 
Link para fanpage do Urbanismo Biopolítico:  https://www.facebook.com/Urbanismo-Biopol%C3%ADtico-685579858253461/?fref=ts 

  
  
5. Como forma de organizar temporalmente as ações cartografadas, cada projeto investigado ganha,             
por fim, uma linha do tempo (FIG. 5). Essa linha do tempo irá reunir as principais ações dos atores                   
envolvidos, de forma a qualificá-las de acordo com seu conteúdo, uma vez que elas são divididas                
graficamente entre a) ações voltadas para viabilização do empreendimento; b) para sua resistência ou              
c) ações transversais. 

FIG. 05 - Exemplo de uma linha do tempo (OUC NOVA BH) 

  

FRENTE 
DE 
AÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO/ ATIVIDADES/ INDICADORES/ PRODUTOS 

OUC-ACL
O 

Cartografia da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos Leste-Oeste (OUC-ACLO): A OUC-ACLO é a primeira Operação               
Urbana Consorciada levada à cabo pelo Município de Belo Horizonte e está prevista, segundo o Plano Urbanístico da                  
Operação, para ocupar cerca de 7% do território da cidade. A proposta nesse projeto é robustecer a análise qualitativa sobre a                     
economia política da OUC, os atores envolvidos, engenharia de financiamento, custos públicos, discursos e instrumentos               
urbanísticos envolvidos para produção de estudos técnicos, material gráfico e mapeamento que permita, além da mobilização                

http://urbanismobiopolitico.indisciplinar.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal


social e denúncia de possíveis irregularidades, a comparação desse GPU com outros que estão sendo mapeados pelos                 
parceiros do Labcidade e IPPUR. A continuidade da cartografia dessa OUC também será fundamental para atuação transversal                 
com outras frentes de trabalho desse projeto, envolvido a Zona Cultural do centro de BH e a empresa PBH Ativos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES INDICADORES PRODUTOS 

Definição preliminar dos 
critérios a partir dos quais 
serão construídos a) banco 
de dados e análise da 
OUC-ACLO e b) cartografia 
do empreendimento, com 
base nos parâmetros 
elaborados no questionário 
de mapeamento do 
Indisciplinar referente aos 
projetos do urbanismo 
neoliberal, constante da 
Plataforma do Urbanismo 
Biopolítico. 

  
Serão investigados e 
mapeados: 
(i) os atores envolvidos; (ii) 
os mecanismos, valores e 
origem do financiamento 
envolvendo a OUC; 
(iii)  os investidores e seus 
arranjos institucionais; 
(iv) os custos públicos e 
possíveis transferências de 
patrimônio público; 
(v) possíveis judicializações 
atinentes à OUC; 
(vi) os instrumentos de 
política urbana utilizados 
para viabilização do projeto e 
demais atos normativos e 
(v) os discursos utilizados 
para legitimar a OUC. 

Pesquisa, discussão coletiva e 
sistematização do questionário 
referente aos projetos do 
urbanismo neoliberal constante 
da Plataforma do Urbanismo 
Biopolítico que será aplicado ao 
case da OUC-ACLO. 

  
Testagem do questionário com 
debates com pesquisadores 
referência no tema dos GPUs e 
PPPs urbanas, e parceiros 
nacionais do LabCidade, e 
IPPUR + internacionais. 

  
Organização e inserção do 
questionário a ser aplicado na 
plataforma do crowdmap do 
Urbanismo Biopolítico. 

Constituição de uma base 
de dados robusta, 
incluindo o mapeamento 
dos atores envolvidos na 
OUC-ACLO, seus 
principais instrumentos 
político-jurídicos e os 
formatos do investimento. 
  
Publicização dos dados na 
Plataforma. 
  
Consulta e utilização dos 
dados sistematizados na 
Plataforma pela rede 
envolvida para qualificar 
suas ações. 

  
  

1 questionário sobre GPUs 
associados à projetos do 
urbanismo neoliberal na 
Plataforma do Urbanismo 
Biopolítico. 

  

Subsidiar o preenchimento 
do questionário a ser 
aplicado à OUC-ACLO por 
meio da coleta e 
sistematização de banco de 
dados amplo sobre a 
Operação Urbana e 
mantutenção de registro 
atualizado de informações 
compartilhadas em rede por 
terceiros (salvá-las) na 
página Wiki do Indisciplinar 
referente ao tema.  

  

Criação e manutenção de página 
wiki para organização do banco 
de dados relativo à pesquisa e 
investigação da OUC-ACLO 
seguindo uma tipologia 
organizativa que identifique os 
dados coletados por atores 
(público, privados, movimentos 
sociais, etc) e ações (atos 
normativos, atos públicos, 
notícias na grande mídia, 
reuniões públicas, etc). 

Constituição de banco de 
dados organizado e 
sistematizado sobre a 
OUC-ACLO para suporte 
de outras atividades de 
pesquisa acadêmica, 
incidência a política e 
denúncia, como a inserção 
das informações no 
crowdmap do Urbanismo 
Biopolítico, a produção de 
estudos técnicos, 
denúncias e material 
gráfico. 

  

1 página wiki organizando 
toda a base dados 
referente à OUC-ACLO. 
  

  

Informar, divulgar e traduzir 
graficamente conteúdos 
sobre a OUC-ACLO para o 
público em geral e comunicar 
as informações produzidas 

Manutenção do blog Operações 
Urbanas do Indisciplinar 
(oucbh.indisciplinar.com) 
hospedando página específica 
sobre a OUC-ACLO. 

Mobilização da 
comunidade acadêmica e 
do público em geral sobre 
o tema da OUC-ACLO, 
permitindo a tradução de 

1 página blog específica 
sobre a OUC-ACLO com a 
produção de 5 
textos/postagens técnicas 
e 8 diagramas/infográficos. 



nas plataformas de 
divulgação dos parceiros do 
Labcidade e IPPUR. 

  
Produção de textos sintéticos e 
material gráfico que informe 
sobre o processo 

  
Construção de ligação entre o 
blog do Indisciplinar com as 
plataformas dos parceiros 
nacionais do LabCidade, e 
IPPUR. 

  

temas complexos e a 
utilização do material por 
outros atores envolvidos 
na fiscalização e incidência 
da Operação Urbana. 

  
Consulta e utilização 
frequente da página do 
blog como referência sobre 
o tema. 

  
Compartilhamentos e 
comentários 
representativos das 
postagens do blog em 
redes sociais. 

  

  
Compartilhamento 
cotidiano das informações 
produzidas e hospedadas 
no blog. 

  

Qualificar os dados a partir 
das informações colhidas no 
questionário do crowdmap e 
organizada no banco de 
dados da wiki sobre a 
OUC-ACLO tendo em vista 
as ações que indicam a 
dinâmica temporal dos 
agentes públicos; dos atores 
da iniciativa privada e das 
resistências à Operação 
Urbana para construção de 
uma Linha do Tempo gráfica. 

Análise do banco de dados e sua 
posterior qualificação conforme 
indicadores da pesquisa 
narrados no questionário do 
Urbanismo Biopolítico para 
desenvolvimento de linha do 
tempo gráfica indicando ações 
do Estado-capital, das 
resistências e atuação do Grupo 
Indisciplinar. 

Utilização da Linha do 
Tempo como material nas 
atividades de mobilização, 
divulgação e formação 
com parceiros. 
 

 

1 linha do tempo gráfica. 

Inserir os dados levantados 
sobre OUC-ACLO na 
plataforma do Urbanismo 
Biopolítico de forma a 
sistematizar as informações 
no questionário atinente ao 
Urbanismo Neoliberal, 
permitindo o 
georreferenciamento das 
informações e a construção 
de tabelas. 

  
Compartilhamento dessa 
metodologia e uso da 
plataforma com os parceiros 
do Labcidade e IPPUR, com 
a realização de oficinas 
conjuntas sobre o tema. 

Qualificar as informações 
coletadas e organizadas no 
banco de dados Wiki, 
pesquisando e aprofundamento 
temas relativos à economia 
política da Operação Urbana. 

  
Organizar as informações 
coletadas e organizadas na Wiki 
no questionário atinente ao 
Urbanismo Neoliberal dentro da 
plataforma do Urbanismo 
Biopolítico, respondendo ao 
questionário proposto. 

  
Realizar encontros com 
parceiros para acerto da 
metodologia e compartilhamento 
das ferramentas de trabalho do 
Indisciplinar.* 

  
*Ver última tabela Plataforma 
Urbanismo Biopolítico 

Utilização das informações 
para diálogo com outros 
Grandes Projetos Urbanos 
pesquisados pelos 
parceiros do Labcidade e 
IPPUR de forma a 
comparar os instrumentos, 
engenharia financeira, 
custos públicos, atores, 
judicialização e discursos 
envolvidos. 

  
Construção de estudo 
comparativo de pelo 
menos 3 OUCs em BH, RJ 
SP, mapeando seus 
atores, mecanismos 
jurídicos e financeiros e 
impactos referentes à 
implementação do direito à 
cidade.* 

  
  

1 relato publicado na 
Plataforma Urbanismo 
Biopolítico sobre a 
OUC-ACLO. 

  
2 relatos sobre OUC em 
SP (ainda a definir) e RJ 
(Porto Maravilha) 
publicados Plataforma 
Urbanismo Biopolítico 
sobre a OUC-ACLO. 
Parceiros internacionais (a 
definir). 

  
1 estudo técnico 
comparativo sobre 3 OUCs 
diferentes em BH, RJ e 
SP. * 

  
*Ver última  tabela 
Plataforma Urbanismo 
Biopolítico. 

Acompanhar a discussão 
legislativa referente ao 
projeto de lei do novo Plano 
Diretor de Belo Horizonte no 
que diz respeito ao seu 

Monitorar e promover o debate 
publico sobre o PL do PD na 
Câmara e estudar as alterações 
que terão impacto direto na 
Operação Urbana ACLO. 

Empoderamento e 
mobilização dos atores 
envolvidos na discussão 
da OUC. 
  

3 relatórios textuais e 
gráficos publicados na 
Plataforma Urbanismo 
Biopolítico. 
  



impacto na OUC-ACLO, uma 
vez que esta Operação só 
será viabilizada caso a 
mudança de coeficiente de 
aproveitamento prevista no 
PL do novo PD, dentre 
outras modificações, sejam 
efetivadas. 

  
Serão monitoradas no PL do 
novo PD: 
(i) mudanças de índices 
urbanísticos relativas do 
perímetro da OUC; e 
(ii) regulamentação de 
instrumentos urbanísticos 
que impactem a OUC como 
a concessão urbanística e os 
compulsórios. 

  
Difundir as informações 
coletadas entre os parceiros. 

Realização de um evento 
com os parceiros, 
movimentos sociais, MLB, 
Brigadas Populares, Tarifa 
Zero, Rede Verde, Real da 
Rua, Família de Rua, 
dentre outros, para 
divulgação das 
informações. 

1 evento público 

  
  

  Atuar de forma a impedir e 
ou minorar os impactos 
gentrificadores da Operação 
Urbana, sobretudo na sua 
primeira área de efetivação 
(1ª etapa), com enfoque na 
região do hipercentro de 
Belo Horizonte. 
  
Pautar a efetivação da 
política de aluguel social na 
área referente à 1ª etapa da 
Operação Urbana. 
  
Fiscalizar e incidir nos 
procedimentos de gestão 
democrática da Operação 
Urbana. 

Cartografia dos vazios urbanos 
na região por meio da plataforma 
E.B.A do Indisciplinar que já vem 
fazendo esse trabalho. 
  
Encontros com movimentos 
sociais – Família de Rua, Real 
da Rua, Brigadas Populares, 
MLB e CPT, dentre outros – para 
discussão das informações 
coletadas. 
  
Produção de material técnico 
trabalhado graficamente sobre 
os temas. 
  
Redação de denúncias aos 
órgãos de fiscalização e 
controle. 
  

Redução dos impactos 
gentrificadores da área 
referente à primeira etapa 
da Operação Urbana. 
  
Efetivação da política de 
aluguel social na área 
referente à primeira etapa 
da Operação Urbana. 
  
Efetivação dos 
mecanismos de 
participação popular nos 
Grupos Gestores da 
Operação Urbana. 

1 mapa de vazios da 
região do hipercentro 
  
3 relatórios técnicos 
  
3 eventos públicos 

  

FRENT
E DE 
AÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO/ ATIVIDADES/ INDICADORES/ PRODUTOS 

PBH 
ATIVOS 

Cartografia do empresariamento urbano em BH por meio do mapeamento da PBH ATIVOS S/A: A PBH Ativos S/A será a empresa                     
responsável por gerir os CEPACs da OUC-ACLO e, ainda, todas as PPPs do Município. Como ação desse projeto, o Grupo                    
Indisciplinar busca entender os mecanismos que operam a financerização e empresariamento da gestão pública em BH, atuando                 
como parceiros do núcleo mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida, para desvendar os processos e instrumentos que associam                  
Estado e Capital numa agenda conjunta por meio do: (i) mapeamento da transferência de patrimônio público para empresa PBH                   
Ativos de forma a denunciar a captura do público pelo privado aos órgãos de fiscalização e controle e (ii) a cartografia da                      
engenharia societária, institucional e jurídica da PBH Ativos para compreensão do formato de gestão que ela engendrará relativa                  
aos CEPACs da OUC-ACLO e de PPPs associadas ao perímetro dessa OUC de forma a também promover denúncias e comparar                    
com outros modelos em SP e RJ.  

  

OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES INDICADORES PRODUTOS 

Coleta e sistematização de 
banco de dados amplo sobre a 
PBH Ativos S/A de forma a 

Criação de página Wiki para 
orgaização do banco de dados 
relativo à pesquisa e investigação. 

Constituição de banco de 
dados robusto sobre o 
tema organizado na 

1 página wiki. 

  



elucidar sua engenharia 
jurídica, institucional e 
financeira, cartografar a 
transferência de patrimônio 
público para a empresa e 
desvendar seu funcionamento 
no território. Além disso, 
objetiva-se manter  registro 
atualizado de informações 
compartilhadas em rede por 
terceiros (salvá-las) na página 
Wiki do Indisciplinar referente 
ao tema. 

  

  
Levantar e cartografar dados 
referentes à: 
(i) legislação pertinente à empresa; 
(ii) atores envolvidos (acionistas, 
empresas, funcionários públicos); 
(iii)  transferência de patrimônio 
público para integralização de 
capital da empresa; 
(iv) modelo de gestão dos CEPACs 
e de PPPs de serviços públicos; 
(v) engenharia societária, fiscal e 
jurídica do seu funcionamento. 

  
Produção de relatórios técnicos 
temáticos sobre: 

1.      Engenharia societária, 
jurídica e financeira; 

2.      Transferência irregular 
de patromônio público; 

3.      Gestão dos CEPACs e 
de PPPs. 

  

página wiki do 
Indisciplinar sobre a PBH 
Ativos S/A. 

  
Alimentação por meio das 
informações mapeadas 
das ferramentas do 
Indisciplinar como linha 
do tempo, blog, fanpage, 
mapas, etc dos temas 
transversais à PBH 
Ativos, como a 
OUC-ACLO. 

  
Produção de 3 relatórios 
técnicos aprofundados, 
associados à material 
gráfico desvendando os 
temas investigados. 

  

3 relatórios temáticos com 
material gráfico 
publicados na Plataforma 
Urbanismo Biopolítico. 

  

Informar, divulgar e traduzir 
graficamente conteúdos sobre 
a engenharia institucional e 
financeira da PBH Ativos para o 
público em geral e apoiar 
formulação de denúncias 
técnicas aos órgãos de 
fiscalização e controle. 

Criação e manuteção de página 
específica a ser hospedada no blog 
http://oucbh.indisciplinar.com/ 

  
Produção de textos que traduzam 
os temas complexos e gráficos que 
acompanhem a informação. 
  
Realizar eventos com os parceiros 
ligados à Rede Auditoria Cidadã da 
Dívida para divulgação das 
informações. 

Identificar possíveis 
ilegalidades no processo 
de criação da empresa e 
encaminhar medidas 
cabíveis ao MPE e a rede 
Auditoria Cidadã da 
Divida. 
  
Mobilização da 
comunidade acadêmica e 
do público em geral sobre 
o tema da PBH Ativos, 
permitindo a tradução de 
temas complexos e a 
utilização do material por 
outros atores envolvidos 
na sua fiscalização e 
incidência política.  

  
  

2 eventos públicos 
  
+ 
  
1 página blog específica 
sobre a PBH Ativos S/A 

  
+ 

  
5 textos/postagens 
técnicas 

  
+ 

  
8 diagramas/infográficos. 

  

Cartografar a transferência de 
terrenos urbanos públicos à 
PBH Ativos S/A 

Mapear terrenos doados pelo 
Município à PBH Ativos por meio 
da análise da legislação e seus 
anexos e construção de mapa 
georrefenciando as informações. 

Utilização das 
informações 
cartografadas para 
construção de um mapa 
georreferenciado. 

1 mapa georreferenciado 
online (crowdmap). 

Mapear a diferença de preço 
entre o valor dos terrenos 
doados pelo Município de BH à 
empresa PBH Ativos e valor 
efetivamente arrecadado pela 
empresa em leilão a ser 
realizado. 

Mapear valor médio do m² no bairro 
de cada terreno doado pelo 
Município à PBH Ativos; 

  
Produzir mapa identificando os 
terrenos e valores de mercado. 
  
Realizar um evento de capacitação 
sobre a cartografia dos terrenos 

Utilização das 
informações 
cartografadas para 
subsidiar: 
(i) denúncias aos órgãos 
de fiscalização e controle; 
(ii) produção de artigos 
científicos; 

1 mapa georreferenciado 
online (crowdmap). 
  
1 evento de capacitação 
com o núcleo mineiro da 
Auditoria Cidadã da 
Dívida 

http://oucbh.indisciplinar.com/
http://oucbh.indisciplinar.com/


com o núcleo mineiro da Auditoria 
Cidadã da Dívida 

(iii) capacitação da rede 
associada à Auditoria 
Cidadã da Dívida. 

Investigar a relação entre a 
doação e a valorização dos 
terrenos cartografados com a 
aplicação do instrumento 
urbanístico da Operação 
Urbana na OUC-ACLO. 

Sobrepor no mapa dos terrenos a 
área de Operação Urbana ACLO; 

  
Investigar como a PBH Ativos irá 
gerir os CEPACs da OUC-ACLO. 

Utilização dessa 
informação para 
incidência política na 
OUC ACLO. 

  
Produção de relatório 
técnico sobre a gestão de 
CEPACs. 

1 mapa georreferenciado 
online 

  
+ 

  
1 relatório técnico 
ilustrado. 

  

FRENTE 
DE 
AÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO/ ATIVIDADES/ INDICADORES/ PRODUTOS 

ZONA 
CULTURAL 

Participação no Conselho da Zona Cultural do centro de Belo Horizonte: A participação do Grupo Indisciplinar no Conselho da                   
Zona Cultural como ação deste projeto faz parte da estratégia de ocupar determinados espaços públicos que possibilitem o                  
acesso direto à informações, a incidência política e a interferência em processos para garantir maior participação popular. As                  
ações do Grupo previstas nesse projeto para o Conselho irão se concentrar na investigação dos projetos concernentes à área,                   
a garantia de maior participação popular dos afetados nas políticas locais, a incidência política orientada à promoção do uso                   
democrático do espaço público e a regulamentação de instrumentos que façam frente à onda gentrificadora trazida pelos                 
GPUs. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES INDICADORES PRODUTOS 

Acompanhar e monitorar a 
aprovação de novo Plano Diretor 
para área relativa à Zona Cultural no 
Centro de BH. 

Integrar Conselho da Zona 
Cultural e participar de suas 
reuniões. 

Presença e 
participação de 
todas as reuniões 
do Conselho da 
Zona Cultural. 

Participação em todas 
reuniões. 
  
Relatórios de 
monitoramento 
  

  

Divulgação das atividades e 
reuniões realizadas pelo Conselho 
Consultivo do qual participamos. 

Elaboração de relatos das 
reuniões e demais atividades do 
Conselho com posterior 
divulgação por meio das mídias 
sociais. 

Produção de página 
de blog específica 
sobre o Conselho e 
relato de suas 
atividades. 

  

Relatos de todas as 
atividades do Conselho 

  
+ 

  
1 página de blog 

  
+ 

  
1 fanpage. 

Promover maior participação 
popular nas atividades do Conselho, 
principalmente com os movimentos 
Real da Rua, Família de Rua, Tarifa 
Zero, Brigadas Populares e MLB. 

Pautar dentro do Conselho 
atividades que envolvam 
diretamente a participação da 
sociedade civil afetada. 

  

Inserção das 
demandas 
populares no texto 
do Plano Diretor. 

5 ações com participação 
popular. 

Realizar cartografia dos atores e 
ações envolvidas no território da 
Zona Cultural de forma a identificar 
os projetos públicos e privados, bem 
como o uso dos espaços pelos 
movimentos sociais e atores 

Auxiliar nas atividades de 
cartografia de forma a divulgar e 
qualificar as informações 
coletadas. 
  
  

Utilização do 
material produzido 
na construção do 
PD. 
  

  

3 relatórios textual e 
gráfico 
  
+ 
  



marginalizados, como a população 
em situação de rua. 

  
Realizar workshop com os 
Conselheiros e organizações 
interessadas sobre as 
ferramentas de cartografia e 
sobre o método, bem como sobre 
os instrumentos urbanísticos 
negociais que tem efetivação no 
território e as PPPs. 

2 workshop com 
Conselheiros e 
organizações 
interessadas sobre 
ferramentas e método de 
cartografia e sobre 
instrumentos urbanísticos 
no território. 

Identificar os vazios urbanos na 
Zona Cultural a partir da plataforma 
do Indisciplinar (E.B.A) e propor 
novas formas de uso que dialoguem 
com as agendas trazidas pelos 
movimentos sociais populares e 
demais atores da sociedade civil de 
forma à incorporá-las no novo PD 
do Centro. 

Cruzar os dados dos vazios 
fornecidos pela Prefeitura com os 
dados coletados pelos 
pesquisadores do Indisciplinar; 

  
Promoção de encontros, 
roda-de-conversa, durante a 
cartografia dos vazios, de forma a 
envolver os parceiros, em 
conjunto com os movimentos 
Real da Rua, Família de Rua e 
Brigadas Populares. Bem como o 
Grupo de Pesquisa da UFMG 
Cidade e Alteridade. 

  
Debater e propor novas formas 
de uso para os vazios urbanos 
identificados no Conselho com 
participação dos atores da 
sociedade civil. 

  
  

  

Garantir a inserção 
das demandas 
populares no texto 
do PD. 
  
Garantir a 
efetivação dos 
instrumentos 
compulsórios de 
controle dos vazios 
no território. 
  
Elaboração de 
propostas para uso 
democrático de 
espaços públicos 
vazios. 

1 Mapa com os vazios 
urbanos na Zona Cultural 
e + propostas para o PD 
do Centro. 
  
+ 
  
2 eventos públicos 
  
Atividades de advocacy 
junto a órgãos 
competentes visando 
destinações de uso social 
e cultural a estes imóveis 

  

FRENTE 
DE 
AÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO/ ATIVIDADES/ INDICADORES/ PRODUTOS 

OU 
ISIDORO 
e 
IZIDORA 

Cartografia da Operação Urbana do Isidoro e da rede Resiste Izidora: A Operação Urbana do Isidoro é uma PPP prevista para                     
uma gigantesca área não parcelada, criada para dar viabilidade ao MCMV para cerca de 11 mil famílias. No território da Izidora,                     
localizado no vetor do Município de Belo Horizonte, principal eixo de expansão urbana, ocupações urbanas de moradia, Rosa                  
Leão, Vitória e Esperaça enfrentam esse GPU que, por sua vez, se legitimam a reboque de sofisticadas técnicas jurídicas para                    
privatizar a terra, por meio de instrumentos urbanísticos negociais. As ações do projeto irão cobrir, principalmente, a cartografia                  
jurídica da Operação Urbana do Isidoro, a produção de relatórios ilustrada sobre a perversão dos instrumentos urbanísticos, o                  
mapeamento dos atores, seus instrumentos e discursos e, ainda, o levantamento dos modos de vida das ocupações de moradia                   
de forma a assegurar o respeito aos direitos dessa população. 

  

OBJETIVO ATIVIDADES INDICADORES PRODUTOS 

Definição preliminar dos critérios 
a partir dos quais serão 
construídos a) banco de dados e 
análise da OU do Isidoro e b) 
cartografia do empreendimento, 
com base nos parâmetros 
elaborados no questionário de 
mapeamento do Indisciplinar 
referente aos projetos do 

Pesquisa, debate coletivo e 
sistematização do questionário 
referente aos projetos do urbanismo 
neoliberal constante da Plataforma 
do Urbanismo Biopolítico que será 
aplicado ao case da OU Isidoro; 

  
Testagem do questionário com 
debates com pesquisadores 

Constituição de uma 
base de dados 
robusta, incluindo o 
mapeamento dos 
atores envolvidos na 
Isidora , seus 
principais instrumentos 
político-jurídicos e os 

1 questionário sobre 
GPUs associados à 
projetos do urbanismo 
neoliberal na plataforma 
do Urbanismo Biopolítico. 

  



urbanismo neoliberal, constante 
da Plataforma do Urbanismo 
Biopolítico. 

  
Serão investigados e mapeados: 
(i) os atores envolvidos; (ii) os 
mecanismos, valores e origem 
do financiamento envolvendo a 
OU; 
(iii)  os investidores e seus 
arranjos institucionais; 
(iv) os custos públicos e 
possíveis transferências de 
patrimônio público; 
(v) possíveis judicializações 
atinentes à OU; 
(vi) os instrumentos de política 
urbana utilizados para 
viabilização do projeto e demais 
atos normativos e 
(v) os discursos utilizados para 
legitimar a OU. 

referência no tema dos GPUs e 
PPPs urbanas com os parceiros do 
projeto 

  
Organização e inserção do 
questionário a ser aplicado na 
plataforma do crowdmap do 
Urbanismo Biopolítico. 

formatos do 
investimento. 
  
Publicização dos 
dados na Plataforma. 

  

Subsidiar o preenchimento do 
questionário a ser aplicado à OU 
Isidoro por meio da coleta e 
sistematização de banco de 
dados amplo sobre a Operação 
Urbana e mantutenção de 
registro atualizado de 
informações compartilhadas em 
rede por terceiros (salvá-las) na 
página Wiki do Indisciplinar 
referente ao tema.  

  

Criação e manutenção de página 
wiki para orgaização do banco de 
dados relativo à pesquisa e 
investigação da OU Isidoro 
seguindo uma tipologia organizativa 
que identifique os dados coletados 
por atores (público, privados, 
movimentos sociais, etc) e ações 
(atos normativos, atos públicos, 
notícias na grande mídia, reuniões 
públicas, etc). 

Inserção das 
informações coletadas 
no crowdmap do 
Urbanismo Biopolítico, 
produção de 2 estudos 
técnicos, denúncias e 
material gráfico. 

  

1 página wiki organizando 
toda a base dados 
referente à OU Isidoro. 

  

Informar, divulgar e traduzir 
graficamente conteúdos sobre a 
OU Isidoro para o público em 
geral e, sobretudo, para os 
moradores, comunicando 
também as informações 
produzidas nas plataformas de 
divulgação dos parceiros do 
Labcidade e IPPUR. 

Manuteção do blog Operações 
Urbanas do Indisciplinar 
(oucbh.indisciplinar.com) 
hospedando página específica 
sobre a OU Isidoro; 

  
Construção de ligação entre o blog 
do Indisciplinar com as plataformas 
dos parceiros do projeto. 
  
Realização de aulões públicos sobre 
o tema na UFMG e nas ocupações. 
  
Reuniões para apresentação e 
debate dos relatórios produzidos, 
em formato de roda-de-conversa, 
em parceria com os movimentos 
sociais Brigadas Populares, MLB e 
CPT. 
  

  

Mobilização da 
comunidade 
acadêmica e do 
público afetado sobre o 
tema da OU Isidoro 
permitindo a tradução 
de temas complexos e 
a utilização do material 
por outros atores 
envolvidos na 
fiscalização e 
incidência da 
Operação Urbana; 
  
  

  
  

1 página blog específica 
sobre a OU Isidoro 
+ 
5 textos/postagens 
técnicas 
+ 
8 diagramas/infográficos 
  
+ 
  
2 “aulões” 
  
+ 
3 rodas de conversa 
  

  
  

A partir das informações colhidas 
no questionário do crowdmap e 
organizada no banco de dados 
da Wiki sobre a OU Isidoro, os 
dados serão qualificados tendo 

Análise do banco de dados e sua 
posterior qualificação conforme 
indicadores da pesquisa narrados 
no questionário do Urbanismo 
Biopolítico para desenvolvimento de 

Inserção das 
informações coletadas 
na Linha do Tempo, e 
produção de relatório 

1 linha do tempo gráfica. 



em vista as ações que indicam a 
dinâmica temporal dos agentes 
públicos; dos atores da iniciativa 
privada e das resistências à 
Operação Urbana para 
construção de uma Linha do 
Tempo gráfica. 

Linha do Tempo gráfica indicando 
ações do Estado-capital, das 
resistências e atuação do Grupo 
Indisciplinar. 
  
Mobilização dos agentes envolvidos 
na investigação, fiscalização e 
resistência à OU Isidoro, com a 
utilização da Linha do Tempo como 
material gráfico apto a desnudar 
pontos-cego e irregularidades do 
projeto. Incluindo atividade de 
apresentação e discussão da Linha 
do Tempo. 

  

técnico do material 
gráfico. 
 

 

Inserir os dados levantados 
sobre OU Isidoro na plataforma 
do Urbanismo Biopolítico de 
forma a sistematizar as 
informações no questionário 
atinente ao Urbanismo 
Neoliberal, permitindo o 
georreferenciamento das 
informações e a construção de 
tabelas. 

  

Qualificar as informações coletadas 
e organizadas no banco de dados 
Wiki, pesquisando e 
aprofundamento temas relativos à 
economia política da Operação 
Urbana; 

  
Organizar as informações coletadas 
e organizadas na Wiki no 
questionário atinente ao Urbanismo 
Neoliberal dentro da plataforma do 
Urbanismo Biopolítico, respondendo 
ao questionário proposto. 
  
Utilização das informações para 
diálogo com outros Grandes 
Projetos Urbanos pesquisados dos 
parceiros do projeto de forma a 
comparar os instrumentos, 
engenharia financeira, custos 
públicos, atores, judicialização e 
discursos envolvidos. 

  
  

Construir fonte 
sistematizada sobre as 
informações do 
conflito.  

1 relato na Plataforma 
Urbanismo Biopolítico 
sobre a OU Isidoro. 
 

 

Sensibilizar, incidir e divulgar os 
atuais modos de vida das três 
ocupações da Izidora por meio 
da cartografia in loco dos 
dispositivos culturais. 

Realizar visitas às três ocupações 
de forma a catalogar, registrar e 
mapear diferentes arranjos, 
dispositivos e meios que 
identifiquem os modos de vida da 
população reisidente. 

Produção de material 
textual e gráfico 
relatando os atuais 
modos de vida das três 
ocupações de forma a 
fortalecer a resistência 
das comunidades junto 
aos tratativas com os 
órgãos públicos. 

1 relatório ilustrado 
  
  

  Garantir a manutenção das 3 
ocupações, Rosa Leão, 
Esperança e Vitória no território 
da Izidora, pleiteando sua 
regularização fundiária e, ainda, 
propor alternativas a Operação 
Urbana de forma a viabilizar sua 
extinção ou reformulação. 

Investigação legislativa sobre o 
tema com a produção de material 
técnico. 
  
Reunião com parceiros, como os 
movimentos sociais Brigadas 
Populares, MLB, CPT, Coletivo 
Margarida Alves e Arquitetos Sem 
Fronteira para discutir estratégias de 
atuação. 
  

Revogação da 
Operação Urbana. 
  
Regularização 
Fundiária das 3 
Ocupações. 

2 denúncias e/ou ações 
de advocacy 
  
+ 
1 relatório técnico 



Produção de denúncias técnicas 
sobre as ilegalidades da Operação 
Urbana. 
  
Atuação nos espaços de 
negociação do conflito de forma a 
pautar os objetivos de regularização 
fundiária. 
  
  
  

  

FRENTE DE 
AÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO/ ATIVIDADES/ INDICADORES/ PRODUTOS 

PLATAFORMA 
TECNOPOLÍTICA 
DE 
INVESTIGAÇÃO 
URBANA 

Construção da plataforma de investigação urbana para a cartografia do Urbanismo Biopolítico, a partir da revisão da 
metodologia atualmente utilizada pelo grupo indisciplinar. Pretende-se buscar maior integração e funcionalidade das 
ferramentas em uso, a partir das demandas específicas do projeto em questão e, posteriormente, oferecer treinamento 
e capacitação dos principais parceiros (sobretudo IPPUR e LabCidade), por meio de seminários e workshops. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES INDICADORES PRODUTOS 

Cartografar a metodologia de 
pesquisa e ação do Grupo 
Indisciplinar e as ferramentas 
e plataformas utilizadas 

Realização de 
entrevistas e 
questionários com os 
integrantes do grupo 
sobre os métodos e 
ferramentas utilizados 
nos diferentes projetos. 

Avaliação dos métodos 
e ferramentas 
utilizados atualmente; 

  
Aperfeiçoamento da 
metodologia. 

1 Relatório de análise da 
metodologia 

  

Desenvolver meios para 
sobrepor e conectar as 
dimensões territorial, 
temporal, conceitual e 
comunicacional exploradas 
nos projetos do Grupo 
Indisciplinar, adaptando os 
procedimentos atuais às 
demandas específicas da 
cartografia do urbanismo 
biopolítico. 

Desenho de uma 
interface de trabalho 
(plataforma) capaz de 
aliar essas dimensões, 
baseando-se nas 
conclusões da análise 
da metodologia acima 
mencionada. 

Maior integração entre 
as ferramentas que 
exploram cada uma 
das referidas 
dimensões 

  
Solução de problemas 
operacionais 
diagnosticados na 
pesquisa da 
metodologia 

  
Redução do retrabalho 
gerado pela utilização 
de múltiplas 
plataformas 

  
Melhoria das condições 
de armazenamento de 
dados 

  

1 Plataforma Tecnopolítica de 
Investigação Urbana* 

  
*Oportunamente, dando 
continuidade à análise da 
metodologia, será 
determinado se essa 
plataforma consistirá de uma 
nova forma de explorar 
ferramentas disponíveis, da 
substituição dessas 
ferramentas por outras mais 
adequadas ou da elaboração 
de uma ferramenta em si. 

Capacitar os parceiros da 
rede Urbanismo Bioplítico 
para utilização da Plataforma 
Tecnopolítica de Investigação 
Urbana em seus projetos, 
constituindo uma interface de 
trabalho comum aos três 
grupos e permitindo o 

Produção de material 
informativo impresso e 
digital; 

  
Promoção de encontros 
e workshops para 

Utilização da 
plataforma por todos os 
parceiros da rede 
Urbanismo Biopolítico; 

  
Constituição de um 
método de trabalho e 

1 workshop com IPPUR 
voltado ao projeto GPU Porto 
Maravilha* 
+ 
1 workshop com Labcidade 
voltado a GPU ainda a ser 
definido* 



cruzamento de informações 
entre as diversas pesquisas 
realizadas por eles. 

capacitação dos 
parceiros da rede. 

de uma base de dados 
comum aos grupos 
envolvidos. 

  
*Estes workshops nas 
cidades dos dois laboratórios 
serão financiados pelos 
laboratórios parceiros. 

  

  Adquirir e disseminar para os 
grupos parceiros 
competência para o uso 
seguro das redes, evitando a 
vigilância e preservando a 
segurança dos dados por 
meio de criptografia. 

Organização de 
workshop de criptografia 
e métodos antivigilância 
com a participação dos 
movimentos e 
organizações parceiras 
do Indisciplinar: MLB e 
Brigadas Populares. 

Fornecimento de 
condições efetivas de 
segurança e sigilo para 
os dados considerados 
sensíveis à vigilância. 

1 workshop inicial de 
criptografia e métodos 
antivigilância com o grupo 
Indisciplinar, ministrado por 
consultor da área 

  
+ 

  
1 workshop com grupos 
parceiros para transmitir os 
conhecimentos e padronizar 
os procedimentos 
antivigilância. 

  Fortalecer e ampliar as redes 
com parceiros nacionais e 
internacionais ligados ao 
debate das tecnopolíticas 
urbana 

Participação em 
encontros, seminários e 
workshops com os 
referidos parceiros ou 
organização de eventos 
do tipo; 

  
Participação em 
atividades acadêmicas 
nacionais e 
internacionais. 

Aumento da 
participação em 
eventos acadêmicos 
ligados ao tema; 

  
Aumento da produção 
científica em parceria 
com os grupos 
mencionados; 

  
Maior 
internacionalização da 
produção do Grupo 
Indisciplinar. 

1 seminário nacional em BH 
+ 
workshop nacional em BH 
organizado e sediado pelo 
Grupo Indisciplinar com os 
referidos parceiros (exceto os 
internacionais que 
participarão por skype das 
atividades). 

  
+ 

  
2 workshops internacionais 
(Madrid + Quito) 

  
+ 

  
3 artigos apresentados em 
congresso internacional 

  Produzir tecnologia social de 
código aberto e estimular a 
disseminação de 
conhecimento em rede de 
maneira ampla, aberta e 
gratuita. 

Produção da plataforma 
supracitada. 
Desenvolvimento de 
material de divulgação e 
capacitação online para 
o uso da mesma. 

Utilização da 
plataforma por outros 
grupos, pesquisadores 
e estudantes ligados à 
temática urbana. 

1 cartilha gráfica bilíngue 
disponibilizada em rede 
fornecendo instruções para o 
uso da plataforma 

  
+ 

  
1 disciplina no curso de 
graduação em Arquitetura da 
UFMG voltada à aplicação da 
plataforma em alguma 
situação de projeto ou 
investigação urbana. 

  
+ 

  
1 Publicação indexada 
bilíngue contendo todas as 
atividades do projeto 



 

 

 

  
 


