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OS RESÍDUOS DA OFICINA DE CULINÁRIA VÃO PARA A 
COMPOSTEIRA E MINHOCÁIO QUE VIRAM ADUBO 
PARA O JARDIM COMESTÍVEL
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O Desembola na Ideia é um projeto realizado pela Associação Imagem Comunitária (AIC) 
com recursos do Fundo da Infância e da Adolescência de BH. A iniciativa busca criar 
oportunidades de redimensionamento da inserção de adolescentes e jovens em situação de 
risco social na família, bem como nos espaços de sociabilidade, educação e cultura. Busca, 
ainda, fomentar, pela via da intervenção artística, um outro olhar da sociedade em relação 
aos adolescentes de baixa renda, negros, moradores das periferias e em conflito com a lei. 
Integra atenção psicossocial individual e em grupo, oficinas de criação artística e intervenções 
artístico-cuartístico-culturais na cidade. No Desembola acontecem os seguintes atêlies: música, dança, 
estilo, artes visuais e paisagismo. O atêlie de Paisagismo propõe a construção coletiva, 
processual e sustentável de um jardim comestível no prédio que abriga o projeto.
O projeto acontece em uma das casas do complexo de edificações onde funcionou uma 
unidade da Febem que foi desativada em 2003. Em 2008 os prédios foram reformados para 
receber o Plug Minas- Centro de formação e experimentação digital (instituição que abriga o 
Desembola na Ideia), mas a estrutura panóptica de pátio central para banhos de sol vigiados, 
permaneceu a mesma. O Panóptico é um mecanismo arquitetônico utilizado para o domínio 
do corpo no espaço, vigilância, repressão e garantia de ordem. Muito utilizado em prisões, 
escolas e manicômios, consiste em uma edificação em forma de anel, com pátio central com 
uma toruma torre no meio. A forma arquitetônica favorece para que o usuário se sinta vigiado o 
tempo inteiro e assegura o funcionamento autoritário do poder. Com o objetivo dos 
adolescentes frequentadores do projeto tomarem gradativamente o espaço, destituindo o 
poder desse observador fictício, propõem-se como estratégia o uso construtivo e propositivo 
do pátio central durante o ateliê de paisagismo. O atêlie de paisagismo é uma analogia ao 
corpo adolescente, também em construção e pretende fertilizar o terreno do pátio para criar 
ambientes de encontro.
O atelie começa com a escuta. Para provocar um diálogo, a educadora, que é arquiteta, 
apresenta ferramentas tradicionais da arquitetura e faz a pergunta: 
O QUE QUEREM QUE ESSE ESPAÇO SEJA? 
A A resposta vem pela fala, por desenhos, maquetes, colagens, mapas e também pelo gesto 
que surge em meio ao fazer. Adubamos o terreno e plantamos bananeiras, moitas de ervas 
aromáticas e vegetais que modificam a atmosfera e proporcionam resguardos no pátio 
central. Também foi desejo dos adolescentes construir mobiliários: uma fonte para umidifcar 
o ambiente, cadeiras de pallet, uma rede com tela de proteção, uma casinha para dar comida 
aos passarinhos.
Em ateEm ateliês semanais desde março de 2017 até hoje, o espaço vai se transformando de acordo 
com o  desejo dos jovens. O ateliê propõe encorajar a ação construtiva no espaço do pátio. 
Um movimento construtivo em direção a um território das diferenças, do vivido e 
compartilhado. O espaço em processo de modificação por vários sujeitos, passa por um 
processo de desterritorialização, marcado por um enfrentamento político em que “o vigiado” 
reformula o espaço, subvertendo a lógica de poder espacial. Nosso pátio colagem pretende ir 
contra uma realidade construtiva segregadora e hierárquica e busca, a partir da ação artística, 
ser um experimento construtiser um experimento construtivo festivo, coletivo e em negociação constante - constituída da 
presença daqueles que o produzem cotidianamente. Assim, numa prática arquitetônica fora 
da lei do mercado, a oficina não pretende formar mão de obra para a construção civil e sim 
instigar outras formulações para a constante construção espacial e social.  O projeto propõe 
uma pedagogia artística que provoque o jovem a não ser apenas um usuário do espaço, mas 
sim, um propositor com potência para constituir outras narrativas espaciais.  As relações com 
o próprio contexto vão alterando o projeto e a espacialidade, deste modo a obra torna-se 
rreflexiva e relacional. O projeto emprega técnicas de reutilização de recursos existentes, 
saberes trazidos pelos jovens e experimentos sugeridos nos encontros. O jardim é composto 
de ervas a princípio daninhas mas que são também comestíveis (PANCS) misturadas com 
ervas tradicionais da culinária. O prédio onde funciona o Desembola da Ideia é famoso pelo 
seu pátio sempre em construção e atrai os jovens de outros projetos que sempre leva mudas, 
quem sabe para multiplicar o jardim pela cidade. No canteiro do Desembola a intenção é 
despertar o desejos de intervir no espaço. Utilizam-se ferramentas construtivas ou o desenho 
papara encorajar o corpo adolescente a construir e imaginar um espaço e se apropriar dele. 
O ateliê busca impactar na cidade estimulando a ocupação propositiva  e sustentável do 
espaço - do pátio a cidade. 


