VILA BUARQUE SOLIDÁRIA
CONSTRUIR UMA COMUNIDADE
DE CIDADÃS E CIDADÃOS
O Brasil, nossas cidades, cidadãs e cidadãos que moram, trabalham e frequentam a
Vila Buarque vivem tempos difíceis, tempos ameaçadores.
Dificuldades, ameaças e vulnerabilidades decorrentes da pandemia do Covid 19, de
uma crise econômica associada a uma crise social e política que se arrasta há anos,
gerando desemprego, empobrecimento, conflitos e, sobretudo, uma profunda
incerteza sobre o futuro.
Essa complexa e desafiadora situação é uma oportunidade para repensar nossa
convivência, nosso modo de vida e mobilizar o que cada um tem como melhor de si.
Convivem em nosso território importantes instituições educativas e culturais e de
pesquisa, entidades de representação profissional e representação política, órgãos
governamentais e organizações da sociedade civil, movimentos sociais, comunitários e
populares, e uma diversificada rede de prestação de serviços: hospitais, centros de
acolhimento, cafés, bares, restaurantes, livrarias, bibliotecas, escritórios de arquitetura,
oficinas, lojas, supermercados.
A população local - moradores, trabalhadores, estudantes, professores, empresários,
profissionais, frequentadores –, em sua diversidade de renda, instrução, faixa etária,
gênero e raça, é um pequeno pedaço da cidade representativo tanto da diversidade
quanto das desigualdades sociais de uma das maiores metrópoles do mundo.
No entanto, vivemos isolados, fragmentados, indiferentes, sem saber com exatidão
quem é e o que se faz em nossa vizinhança. Sabemos alguma coisa, mas de forma
superficial, deixando de perceber a potencialidade de cada um e de todos.
Saber mais das possibilidades de cada um e de todos, conhecer melhor nosso território,
nossa cidade e, sobretudo, poder enfrentar, de forma coletiva, solidária e comunitária
os problemas comuns, dará um novo sentido à nossa convivência e resultará
certamente em uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos e cidadãs e para
toda a cidade.

É assim que as instituições abaixo assinadas se associaram para dar um primeiro passo
nesta direção, firmando um pacto institucional com o objetivo de efetivar ações
conjuntas, oferecendo seus serviços, realizando projetos e atividades no nosso comum
território, a Vila Buarque.
Denominamos essa iniciativa projeto VILA BUARQUE SOLIDÁRIA.
O VBS se constitui como uma rede local associada a outras redes de cidadania que se
organizam em nossa cidade e pelo país afora, para promover projetos, intervenções e
formas de consulta e participação na construção democrática do futuro de nossa
convivência no território.
Ação Educativa
Central dos Movimentos Populares (CMP)
Escola da Cidade
Sociologia e Política - Escola de Humanidades
Instituto de Arquitetos do Brasil - São Paulo (IAB-SP)
Instituto Pólis
Instituto Walter Leser
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)

