
daniela faria
das ocupações da Izidora



Aqui, pretende-se apresentar parte do trabalho que o grupo de 
pesquisa Indisciplinar, sediado na Escola de Arquitetura da UFMG, vem 
desenvolvendo junto a movimentos sociais em prol da luta urbana das 

ocupações da Região da Izidora.



O INDISCIPLINAR atuação junto a movimentos sociais por meio de uma 
copesquisa militante e engajada.

• copesquisa não dissocia teoria de prática nem sujeito de 
objeto, e assume a pesquisa como política militante. (BRUNO CAVA)

• o indisciplinar atua destituindo ações irregulares e prejudiciais, 
mas também propondo melhorias e atuando de forma a garantir 
uma cidade melhor.



ARTIVISMO

ARTE POLÍTICA

atividades artísticas 
engajadas

práticas políticas que buscam 
suporte na estética

arte e política



ATIVISMO CULTURAL comunidadeobjeto artístico 
e contemplação 

do trabalho

ARTIVISMO
ativismo cultural



métodos 
colaborativos

ARTIVISMO

copyleft
(difusão, 

modificação e 
utilização)

anos 90
empoderamento 

(meios de comunicação 
em rede)

sensibilização 
e divulgação de 

informação
TECNOPOLÍTICA

tecnopolítica



REGIÃO DA IZIDORA:
propriedade privada

propriedade de santa luzia

comunidade quilombola 

área verde ecótona de 
mata atlântica e cerrado

cerca de 280 nascentes e 
64 córregos

100.000 m² de área no vetor 
norte de belo horizonte

o que inclui o 
“Córrego dos 

Macacos”, o último 
curso de água limpa 

da capital mineira 



A partir de maio de 2013, foi palco 
do surgimento de ocupações 

urbanas de moradia, nomeadas 
Rosa Leão, Vitória e Esperança.



operação urbana que, por meio de parcerias público-
privadas, pretende trazer enormes empreendimentos 
para a região, incluindo obras do programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, o que não somente infringe o 
direito de milhares de famílias que hoje moram 
no local, mas também arrisca a conservação da 
comunidade quilombola e de um dos maiores parques 
urbanos do mundo.

CONFLITO DA IZIDORA

conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo 
Poder Executivo Municipal 
com o objetivo de viabilizar 

projetos urbanos de 
interesse público

operação urbana?



GRUPO DE APOIADORES movimentos sociais, universidade, grupos 
de pesquisa, coletivos integram mesa de 
negociação e grupos de trabalho de comunicação, 
organização, jurisprudência.



ARTIVISMO NA IZIDORA
diagramas de irregularidades legais
• forma tecnopolítica de trazer a disputa jurídica da izidora para o 
entendimento comum
• diagramas feitos para o aulão, organizado pelo indisciplinar, com a 
pesquisadora advogada julia ávila franzoni, explicando as irregularidades 
jurídicas da lei de operação urbana do isidoro







ARTIVISMO NA IZIDORA
flyers de divulgação • eventos e campanhas que acontecem na 

ocupação e para a ocupação são muito 
importantes para a disputa, de forma a se 
tornar necessário um investimento na arte 
dos flyers
• GT de comunicação
• copyleft
• identidade visual













ARTIVISMO NA IZIDORA
cartografia da cultura na izidora
• UNI009 - cartografias emergentes - 
oficina multidisciplinar ofertada para 
todos os estudantes de graduação 
da UFMG - produção de cartografias 
como copesquisa experimental 
envolvendo as lutas urbanas da RMBH

• cartografia, aqui, não é somente 
um método da geografia clássica 
territorial, mas uma tática 
micropolítica insurgente e dinâmica 
(DELEUZE E GUATTARI)









ARTIVISMO NA IZIDORA
fotomontagens de diretrizes abordadas na mesa de 
negociação
• colagens feitas com as fotos produzidas durante a disciplina UNI009, 
abordando características presentes nas ocupações que se tornam 
impossíveis com o empreendimento como:
espaços flexíveis e de múltiplo uso; comércio e trabalho nas casas; presença 
de animais domésticos, para transporte e para subsistência; jardins e hortas; 
e locais de sociabilidade



PARA CONHECER MAIS AS AÇÕES DO INDISCIPLINAR
blog geral



PARA CONHECER MAIS AS AÇÕES DO INDISCIPLINAR
blog de operações urbanas




