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BEM  
VINDOS(AS)!
Para construir um legado positivo nas localidades, é preciso levar em conta os valores 

que pessoas e comunidades constroem nos trilhos de suas histórias. A soma das 

experiências, a integração dos sonhos e talentos, o compartilhar dos objetivos e visões 

de mundo constituem a força motriz que transforma realidades. Essa é a base do Eixo 

Mobilização do projeto Conexão Comunidade.

Realizadas em parceria com a Associação Imagem Comunitária (AIC), as ações do 

projeto envolvem centenas de jovens, crianças, agentes comunitários e educadores de 

variadas cidades em que a VLI está presente. As atividades desenvolvidas combinam 

recursos dos campos da mobilização social, da arte, da comunicação e da ação pela 

sustentabilidade e são marcadas pelo estímulo ao protagonismo dos participantes, 

pelo fortalecimento de boas práticas e pelo fomento a ações multiplicadoras de 

segurança e cidadania nas escolas e nas comunidades.

As ações acontecem em três frentes, articuladas entre si: Protagonismo Juvenil, 

Parceria com a Escola e Fortalecimento Comunitário.

3



4

PARCERIA

PROTAGONISMO

FORTALECIMENTO

juvenil

comunitario

As escolas são espaços fundamentais à promoção do desenvolvimento humano de crianças, 

adolescentes e jovens. E os estudantes, em parceria com os educadores, são um valor essencial 

ao desenvolvimento de nosso país. Eles ajudam a construir o mundo agora, com um potencial 

criativo e inovador que precisa ser valorizado, estimulado e fortalecido.

O Conexão Comunidade está presente nesse importante espaço de transformação e 

desenvolvimento. Realiza processos de formação e criação em escolas dos territórios de 

abrangência da VLI, como estratégia de sensibilização e de mobilização sobre segurança 

ferroviária, qualidade de vida e cidadania.

Não é possível pensar em capacidade de transformação social sem mobilizar e oferecer 

oportunidades formativas à juventude. Foi com essa ideia que, por meio do Eixo Mobilização, o 

Conexão Comunidade iniciou processos formativos com jovens de bairros periféricos de cidades 

de atuação da VLI. A proposta dessa frente é a formação para a autonomia e para o protagonismo 

juvenil nas comunidades, valorizando os participantes enquanto sujeitos de suas próprias 

histórias e potenciais agentes de transformação local.

Boas ideias e engajamento é o que não falta nas comunidades. Sabendo disso, o Eixo Mobilização 

está sempre atento a oportunidades de fortalecimento de iniciativas, protagonizadas pelos 

moradores, que surgem para gerar mudanças positivas nas localidades. A ideia é identificar boas 

propostas para o desenvolvimento local que estejam em fase embrionária ou até mesmo que 

ainda não saíram do papel. Depois de mapeadas as ideias, o Conexão Comunidade desenha e 

realiza, junto aos sujeitos locais, as ações necessárias para que os projetos aconteçam, a partir das 

demandas específicas de cada comunidade. 

+

+

Saiba mais sobre essa frente nas páginas 5 a 11

Saiba mais sobre essa frente nas páginas 12 e 13

O Conexão Comunidade é, enfim, uma iniciativa 

que leva os valores da VLI por onde passa e 

ultrapassa os limites de ferrovias, portos e 

terminais, criando novos cenários repletos de 

possibilidades para inspirar novas histórias. Com 

as comunidades e as escolas, criamos valor.
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Só no primeiro semestre de 2017, ações do Eixo de Mobilização do projeto 

Conexão Comunidade já envolveram cerca de dois mil estudantes de escolas 

vizinhas às operações da VLI. Em cada uma delas, os alunos foram convidados 

a participar de atividades de arte, comunicação, sustentabilidade e meio 

ambiente. Atividades que transformaram a rotina, a aprendizagem e o espaço 

físico das escolas. O processo também promoveu o trabalho colaborativo entre 

os participantes na elaboração de produtos informativos sobre segurança no 

trânsito, convivência harmônica com a ferrovia e qualidade de vida, como 

flipbooks, fanzines, cartazes, vídeos e um jogo educativo, entre outros.

“Nas atividades do projeto, os alunos 
conseguiram se perceber de fato como 
protagonistas. Eles se tornaram parte 
da aula, não foram só espectadores. 
Eles mesmos produziram coisas muito 
interessantes, como a horta e o grafite na 
escola, e foram valorizados nesse processo. 
A gente que trabalha nessa área de 
Educação tem um desafio muito grande nas 
mãos. Essas oportunidades de experimentar 
momentos diferenciados de ensino são de 
grande proveito para os alunos e para nós. 
Nossa vontade é que toda aula pudesse ser 
assim!”.

“Eu participei da oficina de grafite. Achei 
a experiência muito legal – eu nunca 
tinha pintado um muro antes! Fiquei 
muito feliz de os oficineiros terem vindo 
aqui fazer as atividades com a gente. Foi 
uma oportunidade de aprender de forma 
diferente, de exercitar a criatividade e de 
criar uma coisa boa pra escola. Eu acho que 
a escola poderia sempre trazer coisas novas, 
aulas em que a gente participe mais!”.

WESLEY JUNIOR ARAÚJO 

Gestor escolar
LEONARDO DIONISIO JESUS DOS SANTOS
Estudante do Ensino Fundamental

“
“
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“Os alunos tiveram a oportunidade de um 
aprendizado grande, de maneira lúdica e 
produtiva ao mesmo tempo. Queremos 
que o trabalho tenha continuidade! Houve 
muita alegria e participação de todos, os 
professores gostaram muito também”. 

“Eu aprendi a fotografar e que a fotografia 
serve para várias coisas. Agora, toda vez 
que eu vou fazer uma foto de alguma 
coisa ou de mim mesma, eu presto muita 
atenção nos detalhes e continuo treinando 
bastante. É muito legal ter essas atividades 
do Conexão Comunidade aqui. Podemos 
refletir sobre a importância da escola: ela dá 
caminhos para o futuro da pessoa. E nós, 
adolescentes, estamos tendo a oportunidade 
de contribuir para que nossa escola seja 
cada vez melhor”.

“Para nós aqui, é sempre interessante receber 
ações como essas do projeto Conexão 
Comunidade. Elas enriquecem o dia a dia 
dos alunos e trazem outra dinâmica, que 
incentiva os estudantes a se posicionarem 
de maneira diferente. Eles saem daquela 
rotina da carteira e isso estimula o senso 
de colaboração, necessário para que tudo 
na oficina funcione direitinho. Além disso, 
todos têm que respeitar o que foi combinado. 
Então, não só o conteúdo que foi levado para 
eles foi rico, mas também a maneira como a 
participação deles foi orientada”. 

MARIA HIGÍNIA LOPES AGUIAR 

Gestora escolar

ALINE GONÇALVES DE SENA 

Estudante do Ensino Fendamental PATRÍCIA NORONHA
Gestora escolar

“

“ “
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“Essa ação com o Conexão Comunidade nos trouxe 
um olhar diferenciado, chamou nossa atenção para o 
potencial dos alunos. Foi ótimo! Os coordenadores das 
oficinas foram muito afetuosos com nossos alunos, que 
trabalharam com entusiasmo, dedicação e interesse”.

“O Conexão Comunidade realizou, aqui na escola, 
várias oficinas que abordaram a segurança, a cidadania 
e a cultura da paz. Os alunos aderiram às atividades 
por afinidade. Todos estiveram muito envolvidos, 
participando efetivamente, a partir do desejo deles. Isso 
reforça nos estudantes o sentimento de pertencimento à 
escola. Então, é um projeto muito bacana!”. 

“Os alunos adoraram as oficinas! O processo 
mobilizou os adolescentes e os professores, 
que também puderam acompanhar 
as atividades, que foram muito bem 
conduzidas. Nós gostamos muito!”.

VALÉRIA MENDES 

Professora 

VALCIRIA OLIVEIRA 

Gestora escolar

ANA PAULA SIQUEIRA MATEUS 

Gestora escolar

“

“ “
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+
SEGURANÇA:
informação
criatividade
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Para que esses pés, olhos e orelhas tão 

grandes? Para parar, olhar e escutar, 

quando for atravessar a linha!

O que é o que é? Anda até mil metros 

antes de parar? Anda em trilhos e 

muitas toneladas pode carregar?

Escutar musica é bom, mas dê valor à sua 

vida! Cuidado ao atravessar a linha do 

trem usando fones de ouvido!

“Atravesso ou não?” Na dúvida, é melhor 

não! O seguro morreu de velho!

9
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A pressa é inimiga da perfeição! Quando 

a buzina do trem tocar, espere passar 

para atravessar a linha.

Na rua ou na linha do trem: Não dá pra 

bobear. Para não se machucar, a dica é a 

atenção redobrar!

De bicicleta, de carro ou a pé: 

cuidado e atenção ao cruzar os trilhos! 

Quem avisa, amigo é!

Atenção! Atenção! Seres muito loucos 

estão jogando lixo na linha de trem!  

10
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JOGO

COMO 
FUNCIONA:

Segura
essa!

O “Segura Essa!” é um jogo de adivinhação, mímica 

e desenho para ser jogado em equipes. Foi criado 

colaborativamente por alunos das escolas participantes do 

Conexão Comunidade, em parceria com a equipe da AIC. 

Os jogadores são desfiados a representar, por meio de mímica, e 

a debater cartas-verbete nas temáticas Segurança nos Trilhos e 

no Trânsito; Segurança e Bem-Estar e Cidade e Meio Ambiente. 

O jogo tem ainda atividades de mapa mental e roda de conversa. 

Como uma ferramenta para promover o diálogo, o “Segura Essa” 

possibilita que estudantes conversem sobre as temáticas que 

envolvem segurança e a relação com a cidade de maneira lúdica, 

interativa e aprofundada. Ele já foi jogado por dezenas de alunos 

de escolas públicas contempladas pelo Conexão Comunidade. 

Pare , Olhe e Escute

Para que olhos tão grandes? Para ver 
melhor! E essa orelha tão grande? Para 
escutar melhor! Atenção na sinalização! 
Sempre pare, olhe para os DOIS lados e 
escute antes de atravessar. 

Segurança nos trilhos e no trânsito

LIXO

Diga aí, existe ideia mais esquisita do que 
colocar lixo ou outros objetos no trilho do 
trem? O trilho não é lixão. Lixo e objetos 
no trilho podem causar um acidente sério! 
Fique fora disso. 

Segurança nos trilhos e no trânsito

CARRO

Motorista apressado que não para o carro 
antes de atravessar a linha férrea coloca 
em risco a vida de muita gente e ainda 
perde 5 pontos na carteira. Atenção, seu 
motorista! Tenha calma! 

Segurança nos trilhos e no trânsito

Segurança nos trilhos 

E NO TRÂNSITO

Segurança e 
BEM-ESTAR

Segurança, Cidade
E MEIO AMBIENTE
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Por meio de atividades lúdicas e de linguagens diversas de arte e 

comunicação, os jovens são convocados a desenvolver projetos que 

gerem impacto positivo em suas comunidades. 

Revitalização de espaços públicos, campanhas de comunicação para 

conscientização sobre segurança e qualidade de vida, eventos culturais, 

saraus, criação de registros da memória e tradições comunitárias: as 

possibilidades de formatos e temas são muitas e sempre construídas a 

partir dos interesses e demandas dos próprios jovens. 

Além de realizar projetos que deixam bons legados na 

comunidade, por meio dos processos formativos, tem 

sido possível ainda dialogar com os participantes sobre a 

construção de seus projetos de vida e sobre suas relações e 

engajamento com a escola e com a comunidade. 

“O projeto é super interessante e está sendo importante demais pra mim. 
A gente aprende muita coisa! Eu, por exemplo, estou adorando mexer 
com fotografia. Além de saber usar as câmeras profissionais, agora a 
gente sabe fazer ótimas fotos até com o celular! Outra coisa muito boa do 
projeto é poder realizar coisas legais e interagir com as pessoas do bairro, 
conversando com os moradores e fotografando a comunidade!”.

Por meio do Conexão Comunidade, a gente está mostrando que a 
comunidade não é só drogas, violência e crime. Já aconteceu e acontece 
muita coisa boa aqui, que às vezes as pessoas nem lembram mais, a 
comunidade acaba esquecendo. Quando a gente exibir o documentário 

TATIANE CAROLINE BRAGA FIDELES 

15 anos

GABRIEL DAVI MARTINS OLIVEIRA 
17 anos

“

“
com tudo o que conseguimos levantar aqui do bairro, eu acredito as pessoas vão passar a dar muito 
mais valor e ficar mais mobilizadas. Esse tipo de projeto motiva as pessoas, e principalmente os jovens, a 
participarem mais e fortalecer o que já rola na comunidade, como o nosso Centro Cultural, por exemplo, que 
já está ficando mais movimentado!

JUVENTUDEprotagonismo
trasformação



“Nós estamos aprendendo e produzindo muitas coisas! Já 
aprendi sobre estêncil, grafite, música, dança e até sobre 
como utilizar câmeras profissionais. Outra coisa muito boa é 
que, antes, nós não tínhamos o costume de andar muito pelo 
bairro. Isso está mudando: agora, estamos conhecendo mais a 
comunidade e descobrindo coisas que nem imaginávamos”. 

“Eu estou achando muito boa 
a experiência, porque estamos 
conhecendo coisas que nunca 
tínhamos visto antes, principalmente 
aqui no bairro! Além de aprender 
sobre produção de vídeos e fotos, 
aprendemos também sobre o bairro 
em que vivemos. Estamos fazendo 
um vídeo documentário sobre nossa 
comunidade, e com isso acabamos 
conhecendo mais nossa região 
e contribuindo para que ela seja 
valorizada!”.

O Conexão Comunidade está movimentando o bairro todo! Desde os 
jovens que já moravam aqui há muito tempo, o pessoal novo que está 
chegando e até as crianças e idosos! Quando a gente sai na rua com 
as câmeras e equipamentos, todo mundo fica curioso e animado por 
perceber que tem coisa nova rolando na comunidade! Isso está sendo 
uma experiência maravilhosa pra mim! Estou aprendendo técnicas de 
vídeo e fotografia, e a atuar como uma comunicadora!

KELLY CRISTINA BRAGA FIDELI 
17 anos

TAYANE DOS SANTOS ALVES
16 anos

MARIA LUIZA RODRIGUES SANTANA
17 anos

“

“

“
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“A gente já tinha o sonho antigo de fazer 

um calçadão, ou uma área de convivência 

na comunidade. Conversando com a VLI e a 

prefeitura, surgiu a ideia de criar um jardim 

comunitário. Na nossa região, o pessoal jogava 

muito lixo, principalmente na beira da linha do 

trem. A ideia foi transformar aquele espaço cheio 

de lixo em um espaço bonito, com a participação 

da comunidade. O jardim ficou lindo! Deu super 

certo, chamou muito a atenção de todos e a 

comunidade gostou demais. Agora, continuamos 

a trabalhar nele para aprimorá-lo e para garantir 

que ele se mantenha bem cuidado”.

ARLINDO CARDOSO DE BRITO 

Líder da Associação Social Caminhando com o Senhor, 

do bairro São Inácio, em Montes Claros.

“

Uma boa prática fortalecida pelo Conexão Comunidade ocorreu 

em Montes Claros (MG), em 2017. Os moradores dos bairros 

Santo Inácio e São Judas se juntaram e arregaçaram as mangas 

para transformar espaços de seus bairros, que até recentemente 

estavam se tornando “lixões”, em espaços de convivência para a 

comunidade. Em parceria com o Eixo Mobilização, a proposta 

foi criar, de maneira colaborativa, jardins comunitários. Por meio 

de formações e mutirões com os moradores, os espaços foram 

transformados e hoje são muito bem aproveitados e cuidados pela 

população local. O Conexão Comunidade se mantém atento para 

apoiar e ajudar a tornar realidade boas ideias de transformação 

local como essa.

TRANSFORMAÇÃO
comunidadesação cidadã

14



Confira os resultados em números do Eixo Mobilização Social  

do projeto Conexão Comunidade. 

5 MIL
PESSOAS

AÇÕES QUE GERAM VALOR

2.500
PESSOAS

contempladas 

com atividades 

formativas

envolvidas com 

as publicações, 

campanhas e eventos

120
JOVENS

participantes 

das atividades 

formativas

ES
CO

LAS

JU
VEN
TUDES

4 MIL PESSOAS
NAS COMUNIDADES

Projetos de protagonismo 

juvenil abrangem um 

público de mais de

10 MIL PESSOAS
NAS COMUNIDADES

Projetos colaborativos de 

transformação local abrangem 

um público de cerca de

FORTA
LECIMENTO
COMUNITÁRIO
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