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“O ser é força, ou melhor força vital, pois existe uma relação intrínseca entre força e vida”  

(Povo Bantu) 
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1. Introdução 
 
O projeto Mundo.Lab tem como diretriz a internacionalização da carreira artística de jovens que              
atuam em diversas áreas da cultura, tais como, dança, música, teatro, cinema, performance,             
artes visuais, poesia, moda, produção cultural, entre outras. Seu objetivo central é a formação e               
o empoderamento de jovens em gestão cultural para o trabalho em projetos de intercâmbio              
enquanto uma alternativa profissional.  
 
Sua primeira edição aconteceu entre os meses de março e julho de 2017, com recursos do Fundo                 
Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, e teve como principal ação a realização de                
um curso de elaboração de projetos para intercâmbio cultural e artístico de jovens com o mundo                
com foco na conexão com países do continente africano. O público direto foram jovens de 18 a                 
29 anos, moradores de bairros da periferia de Belo Horizonte, engajados em atividades culturais              
e com algum nível de experiência em produção cultural, comunicação e atividades artísticas. 
 
O Mundo.Lab é realizado pela Embaixada Cultural, uma organização cultural dedicada ao            
empoderamento de artistas e ativistas culturais do Sul Global através de projetos de             
intercâmbio artísticos e de formação. É formada por um grupo de pessoas, ativistas e artistas               
dedicados ao ativismo e à diplomacia cultural. A Embaixada acredita que o intercâmbio cultural              
entre países e o reconhecimento da diversidade cultural pode levar a uma maior compreensão              
da diferença, a soluções políticas, resultados artísticos mais criativos e promover a o direito à               
cultura como um direito humano. Os trabalhos são concentrados em intercâmbio cultural,            
através da promoção e circulação de artistas de Minas Gerais e do Brasil em shows, residências                
artísticas, vivências e demais projetos pelo mundo que configurem trocas culturais           
internacionais. Além disso, juntamente com organizações parceiras, existem também os projetos           
com foco em educação, cultura tradicional e contemporânea e artes com o objetivo de levar às                

pessoas uma melhor compreensão do “outro” e do mundo. 
 
A primeira edição do Mundo.Lab contou com a coordenação pedagógica e a sistematização de              
Paula Kimo, graduada em Relações Públicas e mestre em Comunicação Social, produtora            
cultural e coordenadora de projetos com experiência em processos educativos, de mobilização            
social e ocupação dos espaços públicos junto às juventudes. Também contou com a colaboração              
de Danúbia Gardênia, graduada em Ciências Sociais, educadora social com experiência na área             
da infância e juventude, integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH. 
 
O presente relatório apresenta as etapas de desenvolvimento do Mundo.Lab, descreve os            
processos educativos construídos para esta primeira edição, registra os resultados do projeto,            
além do depoimento dos/as jovens, e culmina na reflexão acerca dos processos educativos e              
metodologias aplicadas. Seu objetivo é apresentar uma avaliação qualificada da primeira edição            
do Mundo.Lab e fornecer subsídios para as próximas iniciativas da Embaixada Cultural no             
campo da educação e juventudes.  
 
 
 
 
 

3 



2. Etapas de desenvolvimento do projeto 
 
2.1. Mobilização de um grupo de jovens para participação 
 
Para convidar um grupo de jovens à participar do Mundo.Lab foi lançada uma convocatória nas               
redes sociais (facebook) com linguagem acessível e identidade visual atrativa, conectada ao            
padrão visual do Música Mundo , projeto também realizado pela Embaixada Cultural. A            1

identidade visual foi criada pela jovem Thais Geckseni formada em design em escola técnica.  
 

 
 

1 O Música Mundo é uma plataforma internacional que celebra o encontro e a colaboração entre diversos segmentos                  
criativos que convergem através da indústria da música. O evento anual tem duração de cinco dias e é composto de                    
atividades de networking, shows, conferências e muito mais. Em 2017, o Música Mundo aconteceu no CentoeQuatro                
(Praça Rui Barbosa, 104, Centro) e recebeu convidados de diversas partes do Brasil e do Mundo, com o objetivo de                    
potencializar a concretização de parcerias, intercâmbios e negócios estratégicos ao ecossistema musical. 
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A rede de jovens, coletivos e instituições já mobilizada pelos integrantes da equipe foi acionada               
para disseminação da convocatória que trazia as seguintes informações:  
 
 

A Embaixada Cultural abre convocatória para o projeto Mundo.Lab que tem como            
objetivo a realização de um curso de produção de projetos para intercâmbio cultural e              
artístico de jovens com o mundo. Nesta edição o Mundo.Lab tem como foco a conexão               
com países do continente africano. O Mundo.Lab é realizado com recursos da Lei             
Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte – Fundação Municipal             
de Cultura. 

Quem pode participar? 

● jovens de 18 a 29 anos; 
● moradores de bairros da periferia de Belo Horizonte; 
● engajados em atividades culturais; 
● com experiência em produção cultural, comunicação e atividades artísticas. 

Onde e quando o projeto acontece? O projeto será realizado de abril a julho de 2017.                
Serão realizados 10 encontros semanais, aos sábados, de 14h às 17h, no Centro de              
Referência da Juventude (Praça Rui Barbosa, 50 – Centro). O curso terá 80 horas/aula              
divididas entre os encontros semanais e visitas técnicas em espaços e projetos culturais             
de Belo Horizonte. 

Como participar? 

Sua parte: Ter disponibilidade para participar dos encontros semanais, aos sábados, no            
período de abril a julho de 2017. O primeiro encontro acontece dia 01-04-2017. 

Nossa parte: Oferecemos vale transporte, lanche e material didático para 20           
participantes. 

Como posso me inscrever? As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no            
período de 14 a 26 de março de 2017, por meio do preenchimento do formulário               
disponível neste link: google formulário 

Eu não tenho internet para me inscrever, e agora? Haverá um profissional para te              
orientar e um computador disponível no Centro de Referência da Juventude – CRJ (no              
horário de 8h às 17h). Praça Rui Barbosa, 50 – Centro. 

Dúvidas e sugestões:  

Escreva um email para projetomundolab@gmail.com.  

Ou envie um inbox para a página da Embaixada Cultural no facebook. 
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Formulário de inscrição 
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2.2. Sensibilização e composição do grupo de jovens  
 
Com apenas 12 dias de inscrições abertas a convocatória recebeu 105 candidatos e candidatas.              
Destes, três foram desclassificados pela inscrição após o prazo estabelecido, outros sete foram             
desclassificados pela idade superior ao perfil esperado, restando 95 inscrições para análise e             
seleção.  
 
O processo de composição do grupo buscou seguir os seguintes critérios: 

 

Público jovem de 18 a 29 anos 
Moradores de periferia em BH e Região Metropolitana 
Com experiência em arte, cultura, comunicação 
Com interesse em produção cultural e intercâmbio internacional 
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Dos 95 inscritos 34 jovens foram convidados a participar do projeto. Mesmo diante do limite de                
20 vagas para as oficinas (limites orçamentários e metodológicos), optou-se por convidar um             
grupo maior de jovens pelos seguintes motivos: 
 

- Observou-se que a demanda de participação era maior que o número de vagas e seguir o                
limite de 20 participantes significaria prejuízo no âmbito da diversidade e da            
democratização do acesso ao projeto; 

 
- Nos processos formativos voltados para a juventude brasileira observa-se um          

percentual considerável de desistência no decorrer do processo e isso se dá por razões              
financeiras, logísticas, familiares e subjetivas que são comuns a essa etapa da vida.             
Entendendo essa particularidade das juventudes optou-se por ampliar o grupo inicial           
para que ao longo do processo as possíveis desistências não pudessem prejudicar a             
composição quantitativa do grupo, visto que o compromisso do projeto com o fundo             
financiador previa um mínimo de 20 jovens participando das ações. 
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A primeira oficina do projeto, realizada em 01/04/2017, contou com a presença de 21 jovens e                
deu continuidade ao processo de mobilização com foco na sensibilização dos presentes para             
participação efetiva nas ações do projeto, buscando também aferir um breve diagnóstico sobre o              
grupo em constituição. Algumas práticas realizadas com o grupo apontou as seguintes            
informações: 
 

a) Quando perguntados sobre “o mundo do qual eles vieram”, fazendo referência ao nome             
e ao objetivo central do projeto, e buscando acessar o lugar de fala e identidade de cada                 
um dos participantes, chegou-se ao seguinte painel:  

 
 

aruanda, periferia, dandara, lua, ar, poesia, dança, pandora, outro,         
favela, negro – destaque para afrodescendência, origem na        
periferia, as linguagens que elxs trazem – lugar de onde eles           
falam e pertencem. 

 
 

b) Quando questionados sobre as experiências de conexão internacional, acesso à línguas           
estrangeiras, elaboração e aprovação de projetos culturais em editais chegou-se ao           
seguinte painel: 

 
 

Quem já viajou pra fora do Brasil? 
Rifferson (França/Moçambique) 
Bethânia (Cuba) 
Dayane (Paraguai) 
Scheila (Argentina/Paraguai) 
= 4 jovens 
 
Quem fala outras línguas / dialetos? 
Nagô (inglês) 
Ramon (espanhol) 
Amália (inglês e espanhol) 
Bethania (portunhol) 
Polly (portunhol) 
= 5 jovens 
 
Quem já escreveu um projeto? 
Kadu, Amália, Ramon 
Dayane, Gabriel, Léo 
Daiane, Thais, Suellen 
Jeff, Nagô 
= 11 jovens 
 
Quem já acessou recursos públicos ou 
privados para realizar um projeto? 
Kadu, Amália, Ramon 
Dayane, Gabriel, Suellen 
= 6 jovens 
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Dos 21 jovens presentes na primeira oficina: 
 

● 19% já havia viajado para fora do Brasil 
● 24% tinham contato ou fluência em línguas estrangeiras 
● 52% já havia escrito projetos 
● 29% já havia aprovado e realizado projetos via editais  
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2.3. Construção e sistematização dos processos educativos  
 
As oficinas foram planejadas em reuniões de equipe que contaram com a participação de              
Francisco Cereno, Julijana Nicha e Gabriel Murilo, integrantes da Embaixada Cultural e            
idealizadores do projeto Mundo.Lab, e de Paula Kimo e Danúbia Gardênia, educadoras            
responsáveis pela coordenação pedagógica e sistematização. 
 
A proposta metodológica buscou aproximar a vivência prática e o conhecimento técnico dos             
integrantes da Embaixada Cultural para construção dos processos de troca de experiências e             
conhecimentos com os/as jovens. Em alguma medida, buscou-se potencializar nas reuniões a            
própria formação da Embaixada Cultural para intervenção no campo da educação e juventudes,             
uma vez que seus integrantes tinham ampla experiência no recorte temático do projeto             
(intercâmbio, internacionalização, produção artística, elaboração de projetos), mas poucas         
vivências relacionadas ao campo da educação para/com as juventudes. 
 
O planejamento das oficinas partiu dos objetivos específicos do projeto: 
 

1. Apresentar referências e possibilidades de intercâmbio cultural com outros países;  
2. Incentivar os participantes a pesquisar e conhecer a diversidade do continente africano;  
3. Oferecer técnicas e ferramentas para interpretação de editais e elaboração de projetos            

para captação de recursos;  
4. Sensibilizar os participantes em relação ao potencial da comunicação para processos de            

troca cultural;  
5. Facilitar o encontro e conexão entre as ações realizadas pelos/as jovens em âmbito local;  
6. Desmistificar e esclarecer informações sobre os processos de logística internacional;  
7. Mapear as possibilidades de editais e intercâmbio conforme os interesses do grupo;  
8. Assessorar os participantes na escolha dos pontos de conexão internacional;  
9. Apoiar os participantes no processo de elaboração de projeto e captação de recursos.  

 
Assim, o planejamento foi realizado conjuntamente, mas durante as oficinas a equipe se dividia.              
Francisco, Julijana e Gabriel foram responsáveis pelo diálogo e mediação dos trabalhos com o              
grupo, Paula e Danúbia assumiram o papel de observação e registro dos processos educativos              
para posterior avaliação e redimensionamento das práticas.  
 
As oficinas Mundo.Lab aconteceram no Centro de Referência da Juventude - CRJ equipamento             
público da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O projeto contou com uma sala ampla para               
realização das atividades, refeitório para feitura do lanche e espaço de acesso à computadores              
com internet para pesquisa e escrita de projetos. Com duração total de 4h/aula cada, o início das                 
oficinas era previsto para às 14h com encerramento às 18h, porém, devido aos atrasos do grupo                
e ao tempo dedicado ao lanche, os processos educativos ocupavam cerca de 3h desta carga               
horária diária. Ocupar o CRJ foi uma das estratégias para consolidação do grupo de jovens, visto                
que o equipamento já se constituía como referência para os participantes. 
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3. Breve relato dos processos educativos  
 
Durante dois meses foram realizadas oito oficinas formativas, abaixo relatadas. O processo de             
sistematização da metodologia gerou um documento diário, pós-atividade, apontando os          
resultados do processo, uma avaliação externa, uma série de propostas de melhoria para o              
processo formativo, além de fotos dos produtos/cartazes elaborados pelos/as jovens nas           
oficinas. Tais informações compõem o presente documento em seu ANEXO 1.  
 
3.1. Resumo das oficinas 
 
1° Oficina  
 
Teve como principal objetivo a apresentação do projeto para o grupo e a interação entre os/as                
participantes e educadores/as. Como recurso de diálogo e construção do conhecimento foram            
utilizadas dinâmicas de movimentos com o corpo e com palavras, apresentação de powerpoint,             
mapas e fotografias. Para sensibilizar o grupo em relação ao foco no intercâmbio com o               
continente Africano, os/as jovens foram provocadas a pensar e relatar como viam e             
reconheciam suas ancestralidades. 
 

12 



2° Oficina  
 
Conectando com a África, essa foi a missão do segundo encontro do projeto Mundo Lab. Foram                
convidados dois parceiros da Embaixada Cultural para relatar suas leituras e experiências do             
continente Africano. Primeiro, tivemos a apresentação do ativista e pesquisador Marcos           
Cardoso, o convidado compartilhou importantes elementos de suas pesquisas, “precisamos          
desconstruir a ideia da grande África homogênea”, “Cultura, é tudo que fazemos em nossa              
relação com a vida, com o sagrado, com a natureza, com os outros”, “Lutar contra o racismo é                  
restaurar o humano em nós”. Em seguida, foi realizado um Skype com o produtor senegalês               
Vitor Faye, residente em Marseille na França. O produtor de eventos compartilhou com o grupo               
suas impressões sobre o cenário da indústria cultural em seu país e da importância da produção                
cultural em rede, “Hoje a África, participa apenas com 1% da exportação cultural no mundo”,               
“Precisamos incentivar o mercado local, antes de sair para o Internacional”, “Temos uma grande              
desafio, que é envolver os políticos na área da cultura”. Também destacou as possibilidades              
dos/as jovens realizarem intercâmbios culturais em países africanos.  
 
 
3° Oficina  
 
Com o objetivo de construir o conhecimento de forma coletiva e provocar o grupo para processo                
de pesquisa, no primeiro encontro foi lhes dada a missão de escolher um país do continente                
Africano e buscar informações sobre o mesmo. Assim começou o terceiro encontro do curso,              
com os participantes partilhando as informações coletadas sobre países da África. Em seguida,             
foi realizado uma conversa com o convidado Jefferson Gomes (jovem negro, produtor e morador              
de periferia), contando de sua experiência de intercâmbio cultural em Moçambique e do Festival              
“Da quebrada” que realiza em Belo Horizonte. Os/as educadores/as apresentaram ao grupo a             
Embaixada Cultural e as potencialidades de suas redes no processo de construção de             
intercâmbios para países Africanos. Para finalizar o dia e alinhar os próximos encontros, foi              
realizada uma atividade de avaliação e perspectivas do projeto do Mundo Lab. 
 
 
4° Oficina  
 
No quarto encontro foi proposto um trabalho de grupo para que os/as jovens pudessem              
conversar sobre o trajeto do dia e desenhar um mapa fictício capaz de contar uma história                
coletiva a partir das situações vivenciadas por cada um deles no cotidiano (com símbolos e               
palavras/sentimentos). Na apresentação dos mapas desenhados algumas questões foram         
lançadas ao grupo: O que o grupo compartilha em comum? Como, na integração do grupo, um                
pode ajudar o outro? Como a realização de um projeto de intercâmbio pode ajudar a superar os                 
desafios ou aprimorar as coisas boas que vivem no dia-a-dia? As questões dispararam um              
debate sobre racismo, privilégios da população branca em detrimento à luta da população negra              
por acesso aos editais, aos recursos públicos e às universidades. Por fim foi traçado um painel                
com os desejos e demandas de intercâmbio cultural e elaboração de projetos. No traço do painel                
os/as educadores/as buscaram aproximar as ideias e projetos afins com vistas à criação de              
subgrupos de trabalho para a etapa de elaboração de projetos que estava por vir. 
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5° Oficina  
 
A partir dos desejos e afinidades de cada jovem a proposta era provocar o grupo a olhar para os                   
projetos uns dos outros observando as similaridades e possíveis conexões. Nesse sentido, a             
oficina iniciou-se com a leitura coletiva do cartaz construído no encontro anterior. Ao ler e reler                
suas propostas e a de outras companheiras o próprio grupo foi percebendo as conexões entre os                
projetos e as possíveis construções coletivas. A maioria das propostas conjugava o desejo de              
conhecer outras experiências culturais das periferias africanas, principalmente dialogando com          
o universo vivido pelos/as jovens (hip hop, sarau, percussão; arte negra como um todo) e a                
possibilidade da experimentação, do novo (residências artísticas). A atividade do dia contou            
com a participação da produtora cultural Luana Gonçalves; a roda para compartilhamento de             
experiências com a produtora provocou o grupo a pensar na importância do planejamento de              
um projeto,de uma viagem e tão importante nesse processo da produção cultural, saber lidar              
com o inesperado e com o não planejado. 
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6° Oficina  
 
O sexto encontro começou com as seguintes perguntas geradoras: Como vamos realizar o             
projeto juntos? Onde vamos realizar? Possíveis organizações e eventos que podemos conectar?            
O que precisamos pesquisar para a escrita do projeto? A partir das perguntas, os grupos foram                
provocados a reafirmar e/ou reformular as propostas dos projetos. Esse movimento de            
apresentar, de reformular as propostas dos projetos a partir do encontro com o outro, foi um                
exercício importante durante toda a execução do Mundo Lab. Em seguida, a atividade contou              
com a contribuição da produtora Grazi Medrado, que trouxe reflexões acerca da importância de              
se conhecer os países e seus costumes, antes da realização de um intercâmbio. Também foram               
abordados assuntos, como, os mecanismos para redução de custos de logística (hospedagem            
solidária); a importância do conceito e produção de imagem para um projeto; o compromisso              
do/da proponente de um projeto na realização de contrapartidas sociais. Para fechar o dia os/as               
educadores/as apresentaram para o grupo um guia educativo dos principais passos para se             
escrever um projeto cultural e disponibilizaram cópias de editais culturais para que os             
participantes pudessem antecipar a leitura para o próximo encontro. 
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7° Oficina  
 
Leitura atenta e mão na massa. O sétimo encontro começou com os retornos das participantes a                
partir das leituras dos editais. Parte do grupo não pode ler os editais e o guia como tarefa de                   
casa, o que levou à recondução das propostas didáticas para o dia, focando o trabalho na leitura                 
coletiva dos editais e do Guia de Elaboração de Projetos. 
 
8° Oficina  
 
O oitavo e último encontro coletivo foi dedicado à continuação do trabalho de elaboração de               
projeto a partir das questões do Guia, para isso foi usada a estrutura de computadores do CRJ.                 
Também foi trabalhada a definição dos projetos que seriam individuais, e daqueles que teriam              
escrita coletiva. Por fim foi criado uma pasta no google drive para que o trabalho de escrita à                  
distância fosse viabilizado. Foi também um dia de confraternização, breve despedida e produção             
de uma foto coletiva do grupo.  
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Encontros de monitoria para os projetos 
 
No mês de julho os projetos foram divididos entre os/as educadores/as para monitoria. A              
proposta foi acompanhar e qualificar o processo de elaboração de projetos por meio de contatos               
direcionados aos sub-grupos e propostas individuais. Cada educador/a elaborou sua estratégia           
de monitoria, sendo o escopo geral composto pelas seguintes ações: monitoria via facebook,             
acompanhamento via grupo de whatsapp, encontros pontuais no CRJ, escrita comentada nos            
arquivos dos projetos no google drive.  
 
 
Encerramento e confraternização 
 
Para concluir o processo educativo foi realizado um piquenique na Praça da Estação, centro de               
Belo Horizonte. Celebrar os encontros, socializar os novos aprendizados e fortalecer uma rede             
de jovens que, em sua diversidade, compartilha os desafios do acesso às políticas culturais.  
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3.2. Ferramentas e estratégias metodológicas  
 
Algumas ferramentas metodológicas foram testadas durante a realização do projeto e servem de             
referência para uma próxima edição: 
 
Rodízio nas dinâmicas: em alguns encontros um/a participante foi convidada a puxar a             
dinâmica inicial do encontro. 
 
Produção na quebrada: além dos encontros formativos presenciais, o grupo foi estimulado a             
acompanhar eventos realizados, tanto pelos próprios integrantes do grupo, quanto de outros            
parceiros, em diferentes regionais da cidade. A missão era participar no evento, buscando             
observar aspectos da produção cultural. Vivenciada a experiência o/a jovem produziria um            
pequeno relato para compartilhar com o grupo.  
 
Diálogo com convidadas/as: no decorrer do projeto foram convidados/as artistas, produtoras e            
jovens negros e negras, que possuem experiência em intercâmbio cultural e processos de             
produção cultural para troca de experiências com os participantes. Essa estratégia foi bastante             
assertiva. 
 
Criação de grupo no Facebook: foi criado um grupo virtual para comunicação com/entre os/as              
jovens. No grupo todos puderam publicar e comentar informações.  
 
Criação do grupo de Whatsapp: foi criado um grupo em aplicativo de comunicação rápida via               
celular para contatos com/entre o grupo. 
 
Fita crepe com o nome do participante: Em uma das oficinas foram distribuídas tiras de fita                
crepe para que cada um pudesse escrever seu nome e colar na roupa facilitando o contato e a                  
fixação dos nomes dos/as participantes. 
 
Guia Mundo.Lab de elaboração de projetos: Criado guia de elaboração de projetos para auxílio              
na escrita das propostas, o guia contém perguntas que direcionam o texto aos formatos              
utilizados pela maioria dos editais. 
 
Uso de ferramentas do Google Drive: criadas pastas e arquivos para que os/as jovens pudessem               
elaborar os projetos à distância e coletivamente, a ferramenta também permite a monitoria             
comentada do processo de elaboração.  

 
Avaliações: por meio de um cartaz fixado na parede ao final da oficina os jovens puderam                
avaliar as atividades do dia; também foram construídas estratégias para avaliação qualitativa no             
decorrer do processo. 
 

 
 

 
 

 

18 



3.3. Dinâmicas de grupo  
 
Assim como as estratégias metodológicas, também foram realizadas dinâmicas de interação e            
mediação de debates no grupo: 

 
3.3.1. Nome – de qual mundo você veio? 
Em roda, cada participante diz de que mundo veio, apresentando referências culturais, sociais e              
políticas que traziam como bagagem para o projeto. 
 
3.3.2. Massagem coletiva 
Pedir para que o grupo forme uma roda. Em seguida, todas esticam os braços para frente e                 
começa friccionar as mãos uma na outra a fim de aquecê-las. Com as mãos aquecidas o grupo                 
deverá manter em roda e ficar na posição de “trenzinho”. Cada uma com a mão no ombro da                  
companheira da frente, começa a massagear os ombros, braços e cabeça. Após 5 minutos o               
grupo vira para a direção contrário, continuando na roda, e realiza a massagem no ombro de                
quem havia lhe dado. 
 
3.3.3. Apresentação criativa 
Em roda, as participantes se olham e formam grupos através do olhar. Em seguida, já em grupos                 
menores as participantes se apresentam (nome, bairro, o que mais gosta de fazer, com que               
trabalha, etc) e constróem uma apresentação criativa. A proposta é que a apresentação seja              
realizada através de uma música, teatro, poesia, mímica, entre outras, trazendo os elementos de              
apresentação das participantes do grupo. Obs: Importante a educadora contar quantos           
participantes são ao todo e indicar para as participantes o tamanho do grupo a ser formado.  
 
3.3.4. Meu trajeto no mapa 
Organizados em grupos, divididos aleatoriamente (1,2,3,4) os/as jovens devem conversar sobre           
o trajeto do dia e desenhar um mapa fictício que conte uma história coletiva das situações                
vivenciadas (com símbolos e palavras/sentimentos), como se a integração do grupo formasse            
um mesmo personagem que conta o que viveu. 

 
3.3.5. Dinâmica do aquário 
Organiza duas rodas, uma dentro da outra. A roda menor, de dentro, é formada por quatro                
cadeiras, sendo que três são ocupadas e a quarta fica vazia. As três pessoas sentadas na roda                 
menor começam a conversar sobre a pergunta lançada. Para isso, elas utilizam algumas             
ferramentas da comunicação empática: cada pessoa que fala segura o bastão da fala. A roda               
maior e formada pelo restante do grupo, que acompanha a conversa da roda menor central,               
escutando de forma ativa. As pessoas desta roda maior estão sempre convidadas a entrar na               
roda menor e a contribuir para a conversa, através do recurso da cadeira vazia: a qualquer                
momento, alguém da roda maior pode ocupar a cadeira vazia e “entrar” na conversa. Quando a                
cadeira vazia é ocupada, alguém do grupo menor que já está há mais tempo na conversa, e que                  
sente que já contribuiu, pode sair. Vale lembrar que essa vinda de alguém para ocupar a cadeira                 
vazia pode acontecer em qualquer momento da conversa, seja para trazer uma opinião ou              
experiência que reforce o tema que está sendo discutindo, seja para trazer algo inteiramente              
novo, mas que tenha a ver com a pergunta-mote inicial. 
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4. Status dos projetos planejados e/ou elaborados 
 
A tabela seguinte apresenta os projetos desenvolvidos no Mundo.Lab, além do status de             
elaboração de cada um deles no final do mês de monitoria. 
 

Projeto Grupo / 
Jovem 

Monitoria Status 

Conexão com 
Moçambique 

Riferson Francisco 
Cereno 

Jovem não conseguiu sistematizar uma 
proposta de projeto. 

Rap Feminista Dayana,  
Nega Thé, 
Scheylla, 
Raíssa, 
Bethânea, 
Ayana,  
Thais Kas 

Paula Kimo Projeto elaborado a partir do guia 
Mundo.Lab; 
Criado grupo no Whastapp pelas jovens 
para comunicação;  
Escrita incompleta; 
Dayana aprovou projeto “Rap 
Feminista” individual no Edital Canela 
Fina. 

Conexão Nigéria e 
Vale do 
Jequitinhonha 

Amália 
Coelho, 
Dayane 
Gomes 

Paula Kimo Projeto elaborado em estrutura 
proposta pelas jovens; 
Monitoria e comentários para melhoria 
do projeto; 
Projeto não enviado para editais. 

Teatro Grupo do 
Beco 

Luscas  Julijana 
Nicha 

Projeto elaborado a partir do guia 
Mundo.Lab; 
Projeto não enviado para editais. 

Conexão Mali Raissa Julijana 
Nicha 

Participa do grupo Rap Feminista, mas 
pretende elaborar projeto próprio. 

Oficinas de dança 
em Cabo Verde 

Peo Black Gabriel 
Murilo 

Educador tentou incentivar a escrita 
mas o jovem não se engajou; 
Escreveu dois parágrafos a partir de 
simples perguntas direcionadoras 
propostas pelo educador. 

Intercâmbio 
Serelepe 

Léo Gabriel 
Murilo 

Projeto elaborado e enviado a partir do 
Edital do Programa Música Minas; 
Projeto não aprovado. 

Conexão Rap 
Angola 

Nagô 
Woc Jay 

Gabriel 
Murilo 

Projeto elaborado a partir do guia 
Mundo.Lab; 
Projeto não enviado para editais pois o 
jovem não conseguiu a carta-convite de 
Angola. 

Intercâmbio de 
Dança na Espanha 

Suellen Gabriel 
Murilo 

Pretende retomar o processo de 
monitoria e elaborar projeto. 
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5. Depoimentos dos/as jovens participantes 
 
 
“Sou capoeirista e sou rapper e estar aqui hoje no Mundo.Lab foi a esperança de fazer a conexão                  
com os irmãos de Angola através da cultura negra”. (Mc Nagô) 

 
“Quando eu cheguei aqui algo se abriu pra mim, a gente sabe que em vários momentos a gente                  
não consegue acessar os editais, por “n” questões, principalmente por causa da linguagem, mas              
aqui eu compreendi melhor esses processos e consegui compreender que, para além disso, a              
gente consegue utilizar das formas que a gente tem pra poder pensar outras condições de ter                
uma escrita melhor pra poder passar. Além disso, pensar mesmo meu processo como produtora              
cultural. Depois que eu comecei a fazer o curso com vocês aqui no Mundo.Lab que eu comecei a                  
pensar de fato neste processo que a gente faz tanto na raça, mas que a gente não pensa em se                    
profissionalizar ou ter um cuidado maior com a forma de se produzir cultura”. (Nega Thé) 
 
“Esse contato que vocês estão fazendo, vocês estão ligando vários mundo em um só.              
Mundo.Lab.” (Peo Black) 
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6. Reflexões acerca do processo educativo e das metodologias  
 
 
O Mundo.Lab despertou o interesse dos/as jovens para a escrita de projetos e para os processos                
de produção cultural. Também foi interessante a conexão provocada entre os participantes,            
jovens em sua maioria negros e negras, moradores/as da periferia de Belo Horizonte e Região               
Metropolitana, que se conectaram pela ancestralidade, pelos desafios e objetivos          
compartilhados. 
 
 
Porém, diante do escopo de ações propostas, o tempo foi um elemento dificultador. Em apenas               
três meses de oficinas semanais (32 h/aula) e um mês de monitoria, não foi possível aprofundar                
os processos formativos ao ponto de garantir a escrita dos projetos planejados. Assim,             
entende-se o processo vivenciado como uma sensibilização para intercâmbio e elaboração           
de projetos culturais, não necessariamente uma formação. Acredita-se que os participantes           
estão mais bem instrumentalizados para tais desafios, mas ainda será necessário o            
engajamento pessoal e a formação complementar nas áreas afins ao projeto, para que os              
participantes tomem o intercâmbio e a produção cultural como alternativa profissional ou            
estratégia para internacionalização das carreiras artísticas. Para uma segunda edição do           
Mundo.Lab sugere-se o mínimo de  64h/aula presencial para os processos formativos. 
 
 
Houve discrepâncias em relação às experiências e conhecimentos trazidos pelos/as jovens ao            
projeto, algo esperado em um processo que preza pela diversidade e inclusão. Porém, em              
outras oportunidades, é importante nivelar minimamente o perfil dos participantes para que os             
diferentes estágios de formação não prejudiquem o grupo, tampouco criem barreiras para o             
processo de construção metodológica.  
 
 
Tais divergências nos níveis de formação foram notadas, especialmente, nos processos de            
escrita onde são convocados conhecimentos da educação básica que não competem ao            
projeto (língua portuguesa, redação, gramática, ortografia, interpretação de texto, capacidade          
de síntese). Em geral, os/as jovens apresentam boas ideias e trazem consigo importantes             
experiências de vida artística, comunitária e profissional. Entretanto, dadas as falhas no            
ensino básico brasileiro, em especial para as crianças e adolescentes negros/as e periféricas/os,             
o processo de escrita representa, para muitos, um desafio enorme.  
 
 
A pesquisa é uma estratégia metodológica potente tanto para os processos formativos,            
quanto para os objetivos ligados ao intercâmbio cultural. Ela foi utilizada ao longo do              
processo, mas, assim como a escrita, a pesquisa tornou-se um desafio para os/as jovens. Nota-se               
que eles/as não possuem a prática de pesquisar e buscar questões mobilizadoras de uma              
pesquisa.  
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A parceria com o CRJ foi uma importante iniciativa do projeto, visto que o espaço já se                 
apresenta como referência para os/as jovens participantes, porém, questões estruturais do           
espaço, em especial o precário acesso à internet e aos computadores, foram elementos             
dificultadores do processo.  
 
 
As dinâmicas foram e devem ser pensadas como processo disparador de reflexões            
coletivas, ou seja, não devem ser usada como simples elemento de distração. Mas             
construídas a partir dos temas e dos objetivos reflexivos e educativos a serem alcançados. 
 
 
Os momentos de lanche foram importantes de socialização do grupo, como normalmente            
acontece nos espaços formativos. Mas nesse caso, percebemos um elemento potencial de            
afeto e aproximação com o grupo quando o alimento é produzido pelos/as            
educadores/as. 
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No processo educativo, como um todo, ficou evidente a importância de se planejar e garantir               
antecipadamente a estrutura necessária para a execução do mesmo. O planejamento não deve             
ser uma camisa de força, mas uma ferramenta que ajuda a ver o todo e abre                
possibilidades de criação a partir dos imprevistos. 
 
O convite feito a produtores/as e artistas negros e negras mobilizou afetos e desencadeou              
processos identitários fazendo com que tal estratégia fosse amplamente assertiva no processo            
de construção metodológica. Porém, percebe-se que os/as convidados/as tiveram outros níveis           
de oportunidade que os levaram a alcançar o sucesso profissional e artístico.  
 
Importante destacar a potencialidade do processo educativo com educadoras de áreas diversas.            
Ou seja, trabalhar a formação educativa através da interdisciplinariedade. Na primeira           
edição do Mundo.Lab optou-se pela participação dos integrantes da Embaixada Cultural no            
papel de educadores/as. Porém, para uma próxima edição, recomenda-se o convite à            
educadores/as sociais experientes para essa função, cabendo aos integrantes da Embaixada           
Cultural o compromisso com os processos de formação dos/as educadores/as que irão atuar             
junto às juventudes. 
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7. Ficha Técnica 
 
Coordenação Geral: Francisco Cereno, Gabriel Murilo, Julijana Nicha 
Coordenação Pedagógica: Paula Kimo 
 
Produção: Francisco Cereno 
Comunicação: Gabriel Murilo 
Pesquisa: Julijana Nicha 
Identidade Visual: Thais Geckseni  
Fotografia e Vídeo: Pablo Bernardo 
Gestão Financeira: Alcione Rezende 
 
Sistematização: Paula Kimo e Danúbia Gardênia 
Educadores/as: Francisco Cereno, Gabriel Murilo, Julijana Nicha  
Convidados/as:  Grazi Medrado, Jefferson Gomes, Luana Gonçalves, Marcos Cardoso, Vitor Faye 
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