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Introdução: O projeto de extensão Acupuntura Urbana, contempla os cursos de
Arquitetura e Urbanismo e Administração do Unileste, trata-se de atuar em parceria
com Prefeitura Municipal de Timóteo, Policia Militar de Minas Gerais, Fundações
Aperam e Emalto e Escola Municipal Hilda Zauza e comunidade do Bairro Ana Moura
no município de Timóteo, visando melhor a qualidade de vida e relações sociais.
Norteando a vontade daqueles que sonham com um lugar melhor, em conjunto
buscou-se soluções para as mudanças do bairro, planejando e executando atividades,
palestras e intervenções realizadas de forma pontual no complexo urbano do Ana
Moura.  Objetivo: Objetivando resgatar espacialidades e a partir delas retomar o
pertencimento e cidadania, foram estruturadas metas simples e envolvimento
comunitário fortalecido pelas parcerias. Considera-se todos  agentes fundamentais do
planejamento, com foco na modificação do espaço público com ações que promovam
o bem estar e harmonia no convívio social. Metodologia: Os discentes e orientadores
somam valor intelectual na condução do projeto utilizando conceitos de planejamento
urbano, teoria da janela quebrada, tendo como fio condutor o recorte da acupuntura
urbana, pensando ações que reintegrem a ocupação do espaço público. Estratégias
envolveram mapeamento, croqui e compartilhamento público de informações, para
decidir diretrizes, oficinas, cronograma de atividades, captação de materiais e parceiros
patrocinadores para execução do projeto de mobiliário urbano, remodelagem e
conservação do complexo. As ações ocorreram em ritmo contínuo, para respaldo de
expectativas comunitárias, mobilização social, articulação com os parceiros e trabalhos
planejados, garantindo vitalidade ao projeto que depende de mutirões. Resultados: O
projeto viabilizou a remodelagem do complexo que envolve o ponto final, coreto e
praça Mariana, além da área do passeio em frente à Escola Estadual Hilda Zauza. O
local estava depredado, ocupado de forma ilícita e para depósito de lixo. A
comunidade evidenciou em reuniões que sonhava em utilizar o local ocupado pela
violência, e pediu academia, jardim e revitalização do local.  Iniciaram-se então, após
aprovação do projeto com validação da comunidade, as intervenções para pintura,
oficina de stencil lúdico para decorar os mobiliários, solicitação e instalação da
academia ao ar livre, pela Prefeitura Municipal de Timóteo, construção da pérgola e
jardim doado pelas Fundações Aperam e Emalto.  Os resultados alcançados foram
resultado do envolvimento das lideranças comunitárias e a entrega foi realizada em
evento de extensão onde foi idealizado, o Empreender Social. Pelas mãos da
comunidade e agentes locais, restabeleceram-se ligações do Ana Moura que fizeram
quebrar a imagem de aspecto criminoso/negativo e trouxeram outras possibilidades
animadoras, um patrimônio leva tempo para surgir, apenas aqueles que nele vivem
poderão preservar seu legado, continuando a boa ação de mobilização fortalecendo a
imagem e com atitudes como prevenção e vigilância para garantir a realização de
sonhos. Conclusão: As mudanças que virão não dependem mais dos esforços
acadêmicos, mas do empenho da comunidade. Replicar as ações é uma das formas de
mudanças para o futuro melhor na intenção de assumir que a relação de pertencimento
é o bem mais valioso do projeto na construção de uma cidade melhor.
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