Cedefes, seu lindo!!!

É com o coração explodindo de alegria que informamos que o novo layout do Cedefes está pronto e lindo
de viver!!!.
Conseguimos reorganizar a nossa casa, gente!. Ela está colorida, funcional e cheia de vida!.
Estamos morrendo de amores por cada cantinho, por cada chita, juta, caixote e outras idéias alternativas e
de baixo custo usadas nessa empreitada.
A nossa cozinha tá um ‘trem’ que só vendo: é cortina de chita pra cá, quadro de boas vindas pra lá,
sousplat feito por comunidade quilombola acolá e assim vai... É lindeza ‘demais da conta’.
Pintar, cortar, restaurar, reaproveitar, arrastar, mudar, parafusar, selecionar...esse foi o nosso lema nos
últimos meses.
Contudo, essa não foi uma tarefa fácil, principalmente porque o valor inicial para executá-la era zero.
Portanto, só pode ser concretizada porque um grupo de pessoas acreditou, doou e contribuiu pra isso.
O processo de organização não está 100% finalizado mas já está bem avançado. Estamos orgulhosos do
resultado e achamos que o Cedefes está ficando lindo!!! Confira as fotos abaixo:

ENTRADA – MEMORIAL CEDEFES

Foto: Memorial Cedefes é um espaço destinado ao reconhecimento e valorização do trabalho institucional. Agrega os seguintes
espaços: área Parceiros (com fotos dos parceiros financiadores), Museu documental (ferramentas antigas e já utilizadas no
processo de documentação), Sócios (fotos e relação de todos os sócios), Publicação (todas as publicações do Cedefes),
Institucional (fotos, documentos institucionais), áudio visual.

Foto: Espaço destinado a Publicações do Cedefes (prateleira) e sócios (bancada)

Foto: Espaço áudio visual e, ao lado esquerdo, espaço institucional destinado a exposição de documentos institucionais, ata de
fundação, troféus, etc.

Foto: Museu Documental – Exposição das antigas ferramentas de trabalho no setor documentação

FINANCEIRO/ ESPAÇO N’GOLO/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO
(ANTIGO DEPÓSITO)

Foto: O antigo depósito de material de escritório foi transformado em espaço funcional. Atualmente abriga o financeiro, a
Federação da Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo, além de material de escritório e publicações da
entidade.

Foto: Luiz Domingos, do financeiro.

SALÃO PRINCIPAL

Foto: Ao fundo – bancada de trabalho da equipe, que sofreu alguns ajustes para agregar 3 pessoas, ao invés de 2. Abaixo da
bancada foram utilizados caixotes para organizar o material de trabalho. Na lateral, acervo bibliográfico.

Foto: No lado esquerdo foi construído um armário de caixotes para abrigar publicações a serem doadas para os
usuários do Cedefes.

Foto: A mesa de trabalho e reunião foi rebaixada e acrescida de um mapa de Minas Gerais

Foto: As publicações novas (adquiridas ou doadas) ganharam destaque especial.

Foto: Foram inseridos blackout nas janelas para proteger o acervo da incidência direta da luz solar. A identificação do acervo
ainda está em andamento.

SALA DE ARQUIVOS

Foto: A sala de arquivo é um espaço intermediário entre a cozinha e o salão principal, onde optamos por colocar todo o acervo
acondicionado em armários de aço, bem como arquivos de aço no sentido de fazer uma barreira física para o acervo mais
exposto no salão, no caso de incêndio iniciado na cozinha.

COZINHA

Fizemos um pequeno vídeo sobre a nova cara do Cedefes. Clique aqui e assista!

HISTÓRICO
A preocupação com um ambiente mais funcional, melhor organizado e com aproveitamento eficiente do
espaço já era uma questão antiga do Cedefes.
Ao longo dos anos, a entidade mudou de sede três vezes (do bairro Amazonas para Casa do Movimento
Popular, em Contagem; em seguida para Espaço Estação Cidadania, dos Maristas, em Belo Horizonte;
e, finalmente, para o espaço das Irmãs Sacramentinas, no Bairro Vera Cruz/ Belo Horizonte, nossa atual
sede) e, em todas as mudanças, sempre houve muita dificuldade em reorganizar o acervo e os móveis ao
novo espaço por vários motivos: dimensão do acervo, espaço limitado para realocá-lo, equipe pequena e
com pouca experiência no aproveitamento de espaços, entre outros.
A partir de 2016, com a execução de um projeto aprovado pelo Fundo Estadual de Cultura
(00139/001/2015 FEC), na área de documentação, esse problema foi exposto mais uma vez. O projeto em
questão tinha como principal demanda a organização parcial do acervo de livros, através dos processos de
catalogação, classificação e indexação. Após algumas reuniões, a equipe do projeto entendeu que tal
atividade poderia ser futuramente comprometida já que o uso e localização do acervo organizado
anteriormente estava prejudicado devido a má distribuição dos móveis, do acervo e da utilização pouco
eficiente do espaço.
Portanto, a organização do layout do Cedefes surgiu como uma demanda extra, sem orçamento previsto
porém essencial para a qualidade da organização técnica do acervo, localização e recuperação do acervo
pelo usuário, melhor uso e acondicionamento dos equipamentos, melhor ambiente de trabalho, etc.
Nesse sentido, a equipe abraçou esse desafio e se comprometeu a caminhar até onde era possível.
A primeira idéia foi fazer uma planta baixa do Cedefes e uma representação dos móveis em 3D para
facilitar as sugestões de reorganização.

Para isso fizemos a medição de todo o espaço, de todos os móveis e definimos áreas importantes a serem
contempladas pelo novo layout: Memorial Cedefes, financeiro, área de trabalho para a equipe, área para
pesquisa, espaço para reunião/encontros/seminários, distribuição do acervo, segurança e preservação do
acervo.
Duas ações foram iniciadas: a seleção e desbaste de materiais acumulados no depósito (ação que durou
aproximadamente 2 meses) e um estudo rápido sobre as condições físicas e estruturais da sede. O estudo
levantou algumas variáveis que limitaram ainda mais as opções de layout feitas pela equipe e estavam
ligadas, sobretudo, à condição física da sede.
A atual sede do Cedefes é um espaço cheio de significado para a população local, visto que foi uma das
primeiras construções do bairro e abrigou diversas atividades. Tem um ladrilho muito charmoso na
cozinha e um quintal com possibilidades infinitas. No entanto, é uma construção antiga e sofre alguns
desgastes. No verão é um local extremamente quente devido ao forro de PVC e telhado. Já na época de
chuva é um local extremamente úmido, inclusive com algumas paredes que sofrem infiltração. As janelas
ainda não têm marquise, o que facilita a entrada de água da chuva e o seu escoamento no interior do
ambiente, bem como a entrada direta de sol.
Diante da quantidade de variáveis a serem consideradas na reorganização do Cedefes como: a condição
física e estrutural da sede, a dimensão do acervo, dos móveis, as necessidades da equipe, de novos
ambientes (como o memorial Cedefes), tornou-se fundamental o apoio de um arquiteto para nortear esse
processo conturbado e repensar a organização com ferramentas e conhecimento técnico eficiente, capaz
de solucionar todos os problemas levantados.
Nesse sentido, contamos com o apoio da sócia Regina Campos, que viabilizou a vinda da arquiteta Lucy
Volpini – uma profissional espetacular, que desenvolve um trabalho muito interessante baseado nos
princípios do Feng Shui.
Foi repassado à Lucy todo o material que a equipe já havia trabalhado (planta baixa, quantidade e
tamanho dos moveis), os ambientes necessários e o que é essencial para o funcionamento do ambiente
(ANEXO 3) e a partir daí foi feito um trabalho em conjunto, que levou em consideração todos os relatos e
necessidades apresentadas pela equipe, as especificidades de acomodação e segurança do acervo e o mais
importante, planejar tudo com o mínimo de gasto adicional.

Foto – Arquiteta Lucy Volpini em visita ao Cedefes.

Em março de 2017 foi apresentada uma primeira proposta de layout (ANEXO 1), que mais tarde foi
acrescida de algumas interferências pela equipe, de modo que em abril a proposta finalizada nos foi
entregue (ANEXO 2).
A proposta finalizada é o elemento norteador da organização atual. Algumas alterações tem sido feita
(como a mudança do áudio visual para a sala memorial Cedefes) e determinadas sugestões de layout, as
quais demandam recurso financeiro (como mudar a pia da cozinha de lugar) estão aguardando a captação
de recurso.
Com a proposta de layout em mãos, a equipe organizou alguns mutirões (o primeiro em julho 2017) para
viabilizar a pintura do espaço, a abertura de uma passagem na parede para facilitar a ventilação (entre
entrada principal e depósito), a mudança dos móveis, do acervo, a restauração de alguns móveis etc [As
fotos dessa etapa foram veiculadas no Boletim Cedefes, n.4]. Todos que puderam ajudar nos mutirões
trabalharam de forma voluntária e na certeza da importância da sua ajuda para essa mudança.
A nossa meta era fazer a organização a partir da reutilização de todos os nossos móveis. As prateleiras de
madeira, por exemplo, foram envernizadas e utilizadas para expor acervo especial (Memorial Cedefes) e
para fazer um aparador na cozinha, a mesa de reunião, que fica no salão central foi rebaixada para ficar
mais confortável, algumas estantes de aço foram desentortadas e recuperadas para servir de armário na
cozinha, adequamos a bancada antiga de trabalho para comportar 3 pessoas, ao invés de duas, etc.
Também fizemos uma lista de matérias básicos para completar a organização. Para alguns deles
conseguimos doação (armário da cozinha, panela de pressão) e para outros fizemos uma vaquinha, onde a
colaboração de alguns sócios e pessoas participantes do Coletivo Cedefes doaram a quantia de R$700,00

dos quais compramos bastão, cortina blackout, caixotes, tecidos de chita e juta, mapa, tinta, parafusos
etc).
O trabalho de organização não está finalizado, mas a maior parte já foi feita. E só conseguimos chegar até
aqui pelo apoio, carinho, doação e solidariedade de todos que contribuíram nesse processo.
O Cedefes agradece a solidariedade, o esforço e a grandeza de todos que puderam contribuir nessa etapa.
Terminamos dizendo que 2017 foi um ano de mudanças importantes na área de informação e
comunicação do Cedefes. Primeiro, a publicação do Boletim Cedefes, que apesar do projeto piloto ser
lançado em outubro de 2016, somente através das publicações posteriores, editadas nesse ano, é que
consolidou a importância desse periódico e a necessidade de continuação do mesmo. Em segundo, a
publicação do novo sitio do Cedefes na internet, em agosto deste ano e, por último, a finalização do novo
layout do espaço físico da entidade.

ENTRADA – COMO ERA

SALA DE DEPÓSITO – COMO ERA

SALÃO PRINCIPAL – COMO ERA

SALINHA – COMO ERA

COZINHA – COMO ERA

ANEXO 1- PRIMEIRA PROPOSTA DE LAYOUT, FEITO POR LUCY VOLPINI

ANEXO 2- SEGUNDA PROPOSTA DE LAYOUT, ACRESCIDO DE INFORMAÇÕES
REPASSADAS PELA EQUIPE CEDEFES. FEITO POR LUCY VOLPINI

ANEXO 2- SEGUNDA PROPOSTA DE LAYOUT, FEITO POR LUCY VOLPINI, COM
INCLUSÃO DE ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA EQUIPE CEDEFES.

Obs: Essa é o layout final que tem norteado a organização do Cedefes, lembrando que algumas
adaptações já foram feitas.

ANEXO 3- EMAIL ENVIADO A LUCY, RELATANDO AS NECESSIDADES A SEREM
CONTEMPLADAS NO NOVO LAYOUT, OS AMBIENTES NECESSÁRIOS E O QUE É
ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO AMBIENTE

Ambientes novo layout Cedefes
A idéia é reutilizar os moveis que o Cedefes já possui, considerando que a entidade não dispõe de valores
disponíveis para a compra imediata de móveis, no entanto, também pode ser feito sugestões de compra daqueles
móeveis que são essenciais mas que ainda não possuímos compor um ambiente mais adequado ao nosso
trabalho.
É importante que o Cedefes seja decorado de uma forma que traduza as questões com as quais trabalha, que é
essencialmente a questão étnica, utilizando principalmente as cores que representam os povos que trabalhamos
(vermelho – povos indígenas, amarelo – questão afro, etc).
Existem muitas fotos da equipe, visita de financiadores e outros que podem decorar o espaço (principalmente na
entrada/memorial Cedefes), também temos os artesanatos (colares, cestas, arcos e flechas atesanais, quadros
etc) que podem decorar o ambiente geral.

ENTRADA (RECEPÇÃO E MEMORIAL CEDEFES)
A entrada principal deve funcionar como um espaço de memorial do Cedefes mas também como um espaço de
recepção de usuários.
No caso do memorial Cedefes o objetivo é expor para o público as publicações feitas pela entidade (livros, CDs).
Essas publicações podem ser manuseadas pelo usuário.
Ainda como parte do memorial Cedefes, deve haver um espaço para exposição museológica do trabalho de
documentação feita ao longo dos anos pela entidade, ou seja, são publicações muito antigas e objetos muito
antigos, com caráter museológico, utilizados para a elaboração do trabalho de documentação. Esse material
também pode ser manuseado pelo usuário, mas tem um caráter museológico: catálogo de vídeos VHS, alguns
documentos capa dura da década de 80, instrumentos antigos que eram utilizados para o processo de
documentação: disketes usados para backups, máquina fotográfica e gravador antigo utilizados pela equipe,
vídeo cassete, VHS, etc.
Enquanto espaço de recepção, é essencial que na entrada esteja disponível um armário/escaninho para guardar
bolsa da equipe e de usuários bem como um computador para uso da equipe e eventualmente para usuários que
queiram fazer pesquisa.
Existem várias fotos de trabalho da equipe que podem decorar este espaço.

FINANCEIRO
O ambiente financeiro deve estar separado da equipe de trabalho, em um local mais reservado e calmo. Para a
execução das atividades no financeiro é necessário mesa com computador (se possível mesa ampla, no caso a
mesa do Luiz que atualmente fica na entrada), 1 armário arquivo e espaço para futura instalação de impressora e
scaner para uso exclusivo do financeiro.

EQUIPE EXECUTIVA
A equipe executiva precisa como instrumentos de trabalho: a bancada de computadores, telefone, impressora e
scaner e estar próxima ao interfone.
Toda a equipe reclama que o Cedefes é muito quente e que o local mais arejado é o salão principal, onde a
bancada da equipe encontra-se atualmente.

SALÃO PRINCIPAL PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS ETC.
No Cedefes acontecem vários eventos como reuniões de equipe, assembléia de sócios, debates e seminários
abertos ao público, de modo que é necessário um espaço amplo para que esses eventos possam acontecer.
Atualmente, o espaço mais amplo e arejado para esses eventos é o salão principal. Nesse sentido, o centro desse
salão principal não pode ser ocupado por móveis, exceto mesas (para reunião e estudo), uma vez que é
necessário a inserção de várias cadeiras nesse espaço quando marcado algum evento.
Informação importante: No Cedefes podem acontecer várias pequenas reuniões ao mesmo tempo. Nesse sentido,
é importante que estejam mesas disponíveis além do salão principal, na cozinha e até na salinha. No salão
principal Ana Paula pensa que o ideal seriam 2 ou 3 mesas redondadas para uniformizar o espaço, ao invés da
única mesa branca eu está disponível atualmente. Ainda não temos essas mesas redondas para pesquisa, mas se
for confirmado por Lucy que são realmente importantes, podemos colocá-las como sugestão de compra futura.

BIBLIOTECA
A Biblioteca do Cedefes é formada por acervos variados. , de modo que o ideal seria que esses acervos ficassem
reunidos por tipos:
Acervo audiovisual composto por:
Slides (1 armário de aço)
Fotografias em papel ( 1 arquivo de aço)
cartazes e mapas (2 mapotecas de aço, uma sobreposta a outra)
Vídeos VHS (1 estante grande de aço. Esses vídeos estão atualmente expostos no salão principal, no entanto,
precisam de intervenção futura para serem convertidos para DVD. Considerando que não podem ser atualmente
utilizados por conta da mídia, então eles podem, se necessário, ser encaixotados).
Artesanatos indígenas (composto por colares indígenas, quadros, cestas). Esse acervo era emprestado, no
entanto, já alguns já estão deteriorados e não podem ser emprestados, portanto, todo esse acervo deverá ser
utilizado para decoração da entidade.
Equipamentos de audiovisual (televisão e retroprojetor)

Acervo audiovisual composto por:

Hemeroteca ( 6 arquivos de aço)
Pastas de Texto (5 armários de aço) – Atualmente só tem 4 armários de aço, no entanto, mais 2 terão que ser
adquiridos. Portanto, deverá haver espaço para 6 armários para pastas de textos. O conteúdo desses dois
armários que são pastas brasil amarela e verde estão espalhados atualmente nas prateleiras de madeira que
ficam no salão.
Periódicos (estão armazenados em pastas Brasil amarela, dispostos em cinco prateleiras de madeira). Existem
mais 5 estantes de madeira para serem utilizadas para colocar o restante dos periódicos, que ainda não foram
tratados e por isso estão atualmente armazenados dentro de dois expositores de periódicos).
Acervo mais utilizado:
Livros: ocupam ao total 10 estantes de aço (A título de informação, as estantes de aço não precisam estar todas
juntas num único espaço uma vez que o acervo de livros estáseparado por coleção. No caso, a coleção de povos
indígenas, afrodescendentes e questão da terra tem 2 estantes de aço cada uma; teses/dissertação tem 1 estante
de aço, e tema diverso tem 3 estantes de aço. Cada coleção dessa é distinta e podem estar em lugares separados,
desde que dentro de um mesmo ambiente).
Critério para organização do acervo
O espaço do Cedefes é um ambiente com muitas variáveis que comprometem a conservação do acervo: um
ambiente úmido, quente e que tem cozinha com gás no mesmo plano onde se armazena o acervo.
Nesse sentido, o principal critério de escolha para dividir o acervo entre os ambientes está baseada na
conservação e segurança do mesmo. Nesse sentido, considerando que os livros é o acervo mais frágil (porque
não está envolto em pasta ou armário ou arquivo de aço), pensou-se em colocá-los no salão principal, já que este
é o ambiente que tem mais paredes secas. Também pensamos em colocar na salinha (ambiente que separa a
cozinha e o salão principal) os acervos que são mais resistentes e que estão em armários ou arquivos de aço,
pensando que, no caso remoto de um incêndio na cozinha, os armários e arquivos de aço minimizariam a
chegada do fogo no salão principal, onde encontra-se os livros.

COZINHA
A cozinha precisa contemplar um layout que minimiza a propagação do fogo para o restante do espaço do
CEDEFES. Pensamos em retirar o fogão que está na porta da cozinha e realocá-lo para a saída da cozinha e na
retirada de 2 mesas de madeira e na realocação dos objetos que essas mesas contemplam (microondas e copos
de vidro).
Na cozinha também acontecem reuniões, então há uma mesa redonda de madeira, que poderia ser a única peça
de madeira a ficar nesse ambiente, devido a sua necessidade.

Atualmente os móveis/equipamentos que estão na cozinha são:
1 geladeira
1 fogão a gás
1 mesa de madeira redonda para refeições e reuniões
1 armário de aço com panelas, copos e outros produtos de cozinha
Várias cadeiras de plástico para serem utilizadas nos eventos do Cedefes
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