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RESUMO 

o objetivo deste trabalho é conhecer as possibilidades da Educação Libertária na 

prática de Responsabilidade Social, trabalhando a hipótese de que, através da 

educação libertadora e emancipatória dos excluídos sociais, esta prática alcança 

sustentabilidade, sem recorrer a assistencialismos tão comuns no discurso e ação 

de empresas, governo e indivíduos. Ao longo do trabalho, mais especificamente no 

estudo de caso, poderemos concluir que existem ações de responsabilidade social 

voltadas para uma mudança nas relações sociais, onde o discurso é substituído pela 

práxis na criação de oportunidades através da educação e compartilhamento do 

conhecimento. 

Na introdução do trabalho o leitor encontrará a contextualização do tema e a 

formulação do problema, bem como os objetivos do trabalho, a relevância do estudo 

e a delimitação do estudo. 

Na segunda parte, no referencial teórico, serão analisadas as principais publicações 

sobre educação libertária, estudadas à luz de seus principais pensadores e 

representantes. A ênfase será no autor Paulo Freire, representante da Pedagogia do 

Oprimido, de quem podemos aprender bastante sobre ação e reflexão. 

A terceira parte do trabalho fala sobre a metodologia exploratória utilizada na 

pesquisa, delimitada por um estudo de caso na disciplina Gestão Social, oferecida 

aos alunos de mestrado da Fundação Getúlio Vargas. 

Na quarta parte, será descrito o estudo de caso, sendo apresentadas as 

características da metodologia dialogal empregada na disciplina e das possibilidades 

da educação libertária na prática da responsabilidade social. 

Na quinta parte serão analisados os dados coletados no estudo de caso e 

apresentadas as conclusões constatadas. Nesta parte serão também confrontadas 

as diferenças de possibilidades entre educação tradicional e educação 

emancipatória. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Educação Li bertária , Responsabilidade Social, Trabalho Popular. 

ABSTRACT 

The objective of this work is to know the possibilities of liberal education in the 

practice of Social Responsibility, working the hypothesis that only a liberal education 

can be a sustainable practice to help social excluded peaple to be free, with no 

assistance actions we usually see in companies, govemment and individuais. In the 

case study we'lI conclude that some actions cam contribute for social change, 

creating opportunities in education and sharing knowledge with poor comunities. 

In the intruduction the reader can see an introduction to the study, the theme 

contextual, the objectives of the work and the delimitation and relevancy of the study. 

In the second part, the theorical reference, where the principie publications of liberal 

education, mainly the ideas of the educator Paulo Freire will be analised. 

The third part shows the exploratory methodology of the survey, delimited by a case 

stydy in a matter called Gestão Social, at Fundação Getúlio Vargas. 

In the forth part the case study will be discribed the caracteristics of dialog 

methodology, used in the classes and the possibilities of liberal education in the 

practice of Social Responsibility. 

In the fifth part the datas colected in the study will be analised and the conclusions 

will be presented, as far as the differences of possibilities in tradicional education and 

liberal education. 

KEY-WORDS 

Liberal education, Social Responsibility, Popular Work. 
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INTRODUÇÃO 

Contextualização do Problema 

Em nossa sociedade atual prevalece grande injustiça e desigualdade social. As 

grandes transformações ao longo do século XX não foram suficientes para reduzir o 

sofrimento No caso do Brasil, de uma população de cerca de 170 milhôes de 

pessoas (IBGE, 2000), um estudo sobre desigualdade revela que ainda existem 54 

milhões de pobres (IBGE, 2002). Para diminuir o número de pobres em dois terços 

apenas com crescimento, seriam necessários 25 anos de expansão do PIB per 

capita em 3% anuais. Para se ter uma idéia, em 2002, a renda per capita brasileira 

subiu apenas 0,21 %. E diante deste quadro difícil de se reverter, qual tem sido o 

posicionamento de empresas e indivíduos diante de tamanha complexidade de 

problemas sócio-econômicos? 

Muito há que se fazer para reverter este quadro cruel de desigualdade social, onde o 

número crescente de pobres, carentes e miseráveis preocupa e até ameaça. Seja 

por questões ideológicas, morais e humanitárias ou por preocupações com a 

segurança e a ordem pública, grande parte da sociedade está começando a se 

preocupar com o aumento da desigualdade. Só não se percebe esta desigualdade 

como uma grande herança desta mesma sociedade capitalista. O ato de ganhar 

dinheiro sendo visto como resultado e expressão de virtude e eficiência, muitos 

indivíduos passaram a fazer dessa prática o único fim de sua vida (Weber, 2001: 

59): 

"No presente, sob as nossas instituições econômicas, legais e de política 
individualista, com as formas de organização e estrutura geral peculiares à nossa 
ordem econômica, o espírito do capitalismo tornou-se compreensível( ... ). O 
sistema capitalista precisa tanto dessa devoção à vocação para fazer dinheiro, 
dessa atitude voltada para os bens materiais tão bem adaptada ao sistema e tão 
intimamente ligada às condições de sobrevivência na luta econômica pela 
existência, que hoje não mais podemos questionar a necessidade de conexão do 
modo de vida aquisitivo". 

Como numa guerra, a luta econômica pela existência citada por Weber pressupõe a 

existência de vencedores e perdedores. Os vencedores são os mais ricos, mais 
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abastados, a quem servem os mais pobres. Daí o conceito de Paulo Freire de 

oprimidos e opressores. Desta guerra capitalista, certamente o ônus da 

desigualdade social, acumulado ao longo dos anos pela história capitalista, recai 

sobre esses oprimidos. 

A globalização contribuiu para aumentar ainda mais a quantidade de excluídos 

sociais, fomentando grandes contrastes. A abertura da economia para os países 

desenvolvidos, donos do capital para aumentar as chances para quem já tinha 

chances, no mercado de trabalho, por exemplo, e diminuir as chances para quem já 

não tinha nenhuma. É só tomar como exemplo a própria Internet: quem tem acesso, 

é beneficiado com uma enorme quantidade de informações, podendo gerar 

conhecimento, crescer profissionalmente, aumentar sua rede de contatos, etc. 

Enquanto isso, grande parte da população que ainda não possui esse acesso, 

Grande parte da população carente vive na dependência da prática de boas ações 

por parte de indivíduos movidos de compaixão pelos pobres e marginalizados da 

sociedade. Países inteiros aguardam ansiosamente por um milagre econômico, 

esperando pelas decisões e iniciativas caridosas dos países mais abastados, que 

nunca perdem o domínio da tecnologia, do conhecimento, do capital e até mesmo 

sobre a identidade cultural dos países subdesenvolvidos. Como afirma Guarany 

(2003, p. 21): 

"Obviamente, a globalização não é um processo eqüitativo, com preceitos 
igualitários, garantindo benefícios a todos que se renderem aos seus encantos. 
Para alguns, ela desenha um mundo cada vez mais dividido em norte e sul, ricos e 
pobres, vencedores e perdedores." 

Leonardo 80ft (1999) descreve a sociedade que se formou ao longo desses anos, 

dominada pelo espírito capitalista: 

"Somos uma sociedade que se mostrou capaz de oprimir e massacrar seus 
próprios irmãos e irmãs da forma mais cruel e sem piedade." (p. 137). 

Valores humanos como sensibilidade e cuidado para com o outro foram substituídos 

pela necessidade de dominação sobre o outro, sendo comum a prática da 

exploração de seres humanos visando a obtenção de poder. 
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Diante deste panorama, surge uma prática que parece resolver parte desses 

problemas e deixar algumas consciências um pouco mais tranqüilas: a 

Responsabilidade Social. O conceito começou a ganhar espaço no final da década 

de 80, consolidando-se nos anos 90, e ainda está em construção. Alguns fatores 

influenciaram decisivamente para o seu surgimento no Brasil (Peliano, 2001; Pinto, 

2002): 

• Abertura da economia, com um acirramento da competitividade mundial, 

regional e local; 

• Estado mínimo, necessitando maior participação da sociedade na resolução 

de problemas sociais, como saúde e educação; 

• Crise política e econômica; 

• Aumento das condições de pobreza e degradação ambiental; 

• Aumento da demanda social; 

• Fortalecimento dos movimentos sociais e da sociedade civil; 

• Insuficiência do papel do Estado, com políticas públicas marcadas pelo 

assistencialismo; 

• Insuficiências de recursos e privatização dos serviços sociais; 

• Mudanças no mercado de trabalho (terceirização e desemprego); 

• Desafios sociais como: desigualdade social, pobreza, miséria e educação 

deficiente. 

Com tantos fatores influenciadores, este conceito ficou com um escopo muito 

abrangente. Entretanto, mais importante que a conceituação de Responsabilidade 

Social, neste trabalho trataremos de sua prática. Qual tem sido a atitude dos 

principais atores envolvidos com as questões socias? Como praticar 
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Responsabilidade Social de maneira compromissada e sustentável? Empresas, 

instituições de ensino e até mesmo indivíduos, preocupados com uma sociedade 

mais justa e interessados em colaborar na solução destes problemas, deveriam 

estar preocupados com a qualidade da contribuição que têm oferecido a sociedade. 

Formulação do Problema 

Este trabalho pretende avaliar as possibilidades da Educação Libertária na prática 

da Responsabilidade Social. Perceber como a metodologia proposta pelos 

defensores desta linha educacional pode contribuir de maneira efetiva para a 

emancipação de pessoas e comunidades, para que possam caminhar com seus 

próprios pés. 

OBJETIVOS 

Objetivo Final 

A escolha do tema deste trabalho é resultado da convivência com pessoas carentes 

da sociedade e uma conseqüente inquietação de o que fazer para ajudá-Ias. Não de 

forma assistencialista, criando dependência dos ajudados em relação aos 

ajudadores. Mas como agir de maneira visando a libertação desses indivíduos, para 

tentar amenizar o sofrimento causado pela falta de oportunidades, pela ausência de 

atuação do poder público e por políticas públicas ineficientes, que buscam muitas 

vezes o interesse de grupos e políticos que sequer conhecem os anseios dos mais 

carentes, sequer dialogam com eles para saber e entender do que precisam. 

Portanto, o objetivo principal deste estudo é examinar as possibilidades da 

Educação Libertária na efetivação da Responsabilidade Social, visando contribuir 

minimamente para que indivíduos ou organizações interessados em questões 

sociais tenham acesso ao conhecimento de qual a maneira mais adequada de 

trabalhar com comunidades carentes e praticar responsabilidade social com 

verdadeiro compromisso com a humanidade. 



15 

Objetivos Intermediários 

Para que os objetivos deste estudo sejam alcançados, será necessário discutir 

minimamente o conceito e a prática de Responsabilidade Social. Sua importância, 

seus desdobramentos, e como vem sendo abordada por empresas e indivíduos 

atualmente. 

Entretanto, o enfoque deste trabalho será o exame das principais correntes 

pedagógicas com proposta libertária (principalmente a pedagogia do oprimido, de 

Paulo Freire), detalhando sua contribuição para o pensamento e ação contra as 

injustiças sociais que assolam a humanidade. 

Será importante também, ao longo do trabalho, contrapor a proposta emancipatória 

com a proposta da pedagogia tradicional, para demonstrar a diferença de resultados 

que se pode obter com uma e com outra. 

Hipótese 

A Responsabilidade Social pode ser exercida pelas empresas e por indivíduos das 

mais diversas formas: distribuição de bolsas de alimento, adoção de orfanatos e 

asilos, prestação de serviços médicos à população, etc. 

Entretanto, a hipótese deste trabalho é de que para se exercer a Responsabilidade 

Social de maneira mais sustentável, a Educação Libertária é o meio mais adequado, 

não sendo necessário se recorrer às diversas formas de assistencialismo tão 

comuns no discurso e ação de empresas, governo e indivíduos. 

Delimitação do Estudo 

o estudo pretende abordar as possibilidades da Educação Libertária na efetivação 

da Responsabilidade Social. Os conceitos aqui abordados, bem como a prática 

observada, poderá servir como orientação para indivíduos e organizações de um 

modo geral, interessados em questões sociais. 
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Entretanto, como o caso ocorre em uma instituição de ensino, o estudo será mais 

adequado para aplicação e reflexão em organizações com finalidade educacional. O 

trabalho ficará restrito ao caso pesquisado, que é resultado de uma parceria da 

Fundação Getulio Vargas com a Instituição eáritas. 

Relevância do Estudo 

A importância do presente estudo em avaliar as possibilidades da educação 

libertária na prática da Responsabilidade Social tem como foco o compromisso 

social que indivíduos e organizações devem ter para minimizar as diferenças sociais, 

tentando diminuir o abismo existente entre os mais carentes e a sociedade civil 

organizada, com suas empresas, instituições, estudantes e profissionais. 

Definição dos Termos 

Educação: refere-se a todos os processos pelos quais a pessoa adquire 

compreensão do mundo, bem como capacidade para lidar com seus problemas. 

Educação Libertária: construir o conhecimento novo, sempre partindo da realidade 

do educando, dos conhecimentos e da experiência dele, visando sua emancipação 

enquanto indivíduo. 

Responsabilidade Social: comprometimento com o desenvolvimento econômico e 

com a qualidade de vida de determinada comunidade e da sociedade como um todo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Responsabilidade Social 

Diante de um quadro social injusto e desigual, a importância de práticas de cunho 

social por parte de indivíduos e organizações é inquestionável. Mas afinal, o que é 

Responsabilidade Social? 

Considerando as definições de responsabilidade social de representantes do 

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (1988): 

"Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos 
empresários de adotar um comprometimento ético e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, simultaneamente, a qualidade de vida de seus 
empregados e de seus familiares, da comunidade local e da sociedade como um 
todo". 

Essa concepção assume a responsabilidade social como expressão de uma postura 

ética comprometida com o resgate da cidadania, assumindo uma posição de co

responsabilidade, na busca do bem-estar público, em articulação com as políticas 

sociais. 

Oded Grajew, empresário e presidente do Instituto ETHOS de Empresas e 

Responsabilidade Social (2003), reafirma esse conceito no momento em que 

pondera ser a responsabilidade social empresarial uma forma filosófica de gestão 

das empresas. É por meio dessa mudança no comportamento empresarial e 

individual, que mudanças sociais poderão ocorrer e levar o país a prosperidade 

econômica, promovendo maior distribuição de oportunidades. A educação pode ser 

considerada uma excelente mola propulsora dessas mudanças sociais. 

A Responsabilidade Social aborda a postura da organização diante da sociedade, 

tanto na dimensão interna, envolvendo funcionários e acionistas, quanto na 

dimensão externa, envolvendo comunidade, fornecedores e até mesmo em relação 
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ao meio ambiente. Pode ser exercida de diversas formas (Carroll apud Lourenço e 

Schrõder,2002): 

Responsabilidade Econômica: como base para a existência de qualquer empresa, 

pressupõe obtenção de lucro da organização para cumprir compromissos diante de 

funcionários, fornecedores e acionistas. 

Responsabilidade Legal: cumprimento das leis municipais, estaduais e federais, 

atuando em conformidade com o que a comunidade espera da organização. 

Responsabilidade Ética: independente da lei, é agir corretamente, com atividades e 

comportamentos que demonstrem respeito aos direitos individuais, sem busca do 

"lucro a qualquer custo". 

Responsabilidade Filantrópica: contribuição social da empresa, normalmente 

prestada através de distribuição de alimentos e recursos financeiros para diversos 

fins dentro das comunidades carentes. Neste tipo de responsabilidade, é comum 

também as empresas incentivarem a prática de voluntariado entre seus funcionários. 

Além de gerar um marketing positivo para a imagem da organização diante da 

sociedade, promove uma identificação dos funcionários com a empresa que 

trabalham, facilitando a adesão à cultura da organização através do envolvimento 

com trabalhos comunitários. Porém, a filantropia tem caráter de "uma ação social de 

natureza assistencialista, caridosa e predominantemente temporária." (Guarany, 

2003:45). 

A proposta deste trabalho é tentar possibilitar mais um tipo de Responsabilidade 

social, como contribuição efetiva e compromisso na mudança da sociedade. A 

partir do momento em que se vê a necessidade de compartilhar conhecimento para 

fornecer subsídios às comunidades para escrever sua própria história, o caráter 

assistencialista e paternalista das ações sociais desaparece. 

Com o passar dos anos, as empresas tem sido obrigadas a manter uma postura que 

demonstre Responsabilidade Social, até mesmo para manutenção de boa imagem 

diante da sociedade e conseqüente aumento dos lucros. Por exemplo, empresas 
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que poluem o meio ambiente estão cada vez mais sendo fiscalizadas pela 

sociedade, tendo sua imagem bastante prejudicada diante de qualquer erro que 

provoque danos ambientais. 

Para analisar em que práticas sociais as organizações tem investido, pesquisa 

realizada em 300 empresas (Bomeny e Pronko,2002) revelou que 46% delas 

começaram a investir em educação entre 1995 e 2000. Entretanto, para 70% delas 

a principal motivação do investimento é a educação corporativa, com o objetivo de 

qualificar os próprios funcionários. Ou seja, a dimensão interna, envolvendo o 

quadro funcional, é a grande privilegiada. Talvez porque, obviamente, a curto prazo 

este tipo de investimento tem retorno mais rápido e certo, com empregados mais 

motivados e prontos para produzir mais para a organização. Apenas 1 % dessas 

empresas atenta para melhorar a qualidade de vida da comunidades carentes, 

analfabetos e público em geral. 

Na verdade, a preocupação das empresas de investir em Responsabilidade Social é 

usá-Ia como um recurso para abrir novos mercados e assegurar vantagens 

competitivas (Bomeny in Ferrarezi, 2002), através do chamado Marketing Social, que 

promove a imagem da organização. Na prática, a responsabilidade social por parte 

das empresas tem sido muito mais uma estratégia de divulgação do negócio. Há 

pouquíssimas evidências, como mostrado na pesquisa acima, de preocupação real 

com a desigualdade social e um comprometimento na busca de contribuição efetiva 

para mudança desta realidade. 

Pobreza: seu Conceito e suas Causas 

Quando falamos de desigualdade e responsabilidade social, é inevitável falar sobre 

pobreza, miséria e suas implicações. Existem basicamente duas concepções de 

pobreza que gostaríamos de analisar. O indiano Amartya Sen, ganhador do premio 

nobel de economia em 1999, chama atenção para a pobreza como privação de 

capacidades. O interessante é que ele considera não só capacidades materiais, 

mas da vida que as pessoas poderiam levar e da liberdade que poderiam ter. Para 

ele, as liberdades dos indivíduos são os elementos constitutivos básicos do 

desenvolvimento. Como citado em artigo (Sen apud Crespo e Gurovitz, s/d): 
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"As diferentes formas de liberdade relacionam-se entre si fortalecendo umas às 
outras. Liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) 
ajudam a promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na forma de 
serviços de educação e saúde) facilitam a participação econômica. Facilidades 
econômicas (na forma de oportunidades de participação no comércio e na 
produção) podem ajudar a gerar renda individual, além de recursos públicos para 
os serviços sociais." (p.6) 

Buscando expandir o conceito de Sen, Deepa Naraya (2000) buscou ouvir o que a 

população desprovida tinha a dizer sobre sua condição de pobreza. Através de 

extensa pesquisa feita para o Banco Mundial, ouviu o que diversas populações 

carentes ao redor do mundo tinham a dizer sobre sua condição. Segue resumo das 

principais conclusões da pesquisa: 

• A pobreza e suas causas variam segundo idade, gênero, cultura e outros 

contextos sociais e econômicos; 

• A pobreza é geralmente definida como falta do que é necessário para o bem

estar material. A falta desses recursos leva à fome e à privação física. 

• Os pobres têm consciência de sua falta de voz, poder e independência, que 

os sujeita à exploração. São mais vulneráveis à humilhação de quem 

solicitam ajuda. 

• A incapacidade de participar de tradições que ajudam a manter a identidade 

cultural é constatada com tristeza. É importante fazer parte da comunidade. 

• Os pobres temem as doenças e valorizam mais os ativos (físicos, humanos, 

sociais e ambientais) do que a renda. 

• Nas áreas rurais, a demanda dos pobres é por terras e ativos que permitam 

cultivo e boa colheita. Nas áreas urbanas, o capital para montar um negócio, 

o acesso ao crédito e a dependência do trabalho para não morrer de fome. 

• Para muitos pobres, bem-estar significa liberdade de escolha e de ação e o 

poder para controlar sua própria vida. Evitar a exploração, a agressão e 
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qualquer tipo de tratamento humilhante imposto aos pobres pelos ricos ou 

pelos mais poderosos na sociedade. 

• A solidão, a alienação e os desentendimentos foram citados como fontes de 

grande estresse psicológico. 

• Foram constatadas reclamações de oportunidades negadas e tratamento 

humilhante por parte de guardas, médicos, enfermeiras, professores de 

escolas e comerciantes. 

Diante de tantos apelos por liberdade da condição de pobres e necessitados, urge 

descobrir uma maneira adequada de ajudar essas pessoas a encontrar uma saída 

para essa situação de escassez. Diante de um poder público omisso, que não 

consegue agir em tantas frentes necessitadas, há muito que a iniciativa privada 

precisa fazer para tentar amenizar situações de tamanha carência e desigualdade 

social. É nesse contexto que se faz necessário conhecer os conceitos da educação 

libertária e sua proposta de emancipação para o ser humano. 

Educação Libertária, Libertadora ou Emancipatória 

Existem diversos autores com importantes contribuições para o pensamento 

pedagógico emancipatório. John Dewey (1859-1952) foi o primeiro a formular o ideal 

pedagógico conhecido como Escola Nova e considera que 

"educação é o processo pelo qual se formam as disposições essenciais do homem 
- emocionais e intelectuais - para com a natureza e para com os demais homens." 
(Dewey in Teixeira, 1968:147). 

Ou seja, a dimensão emocional é considerada tão importante quanto a intelectual. 

Propunha a aprendizagem através da atividade pessoal do aluno, criticando a 

obediência e a submissão cultivadas nas escolas de educação tradicional. 

Para Jean Piaget (1896-1980), que estudou os processos de construção do 

pensamento nas crianças, educar é provocar a atividade (motora, verbal e mental). 

Ele afirmava que "Tudo que ensina à criança impede que ela descubra ou invente" 
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(Piaget in Lima, 1980: 18). Defende o estímulo à capacidade de transformação 

criticando os sistemas educacionais que acomodam a criança aos conhecimentos 

tradicionais, ao invés de formar inteligências inventivas e críticas. 

Maria Montessori (1870-1952) defende a educação ativa e individualizada, de 

maneira a suscitar no estudante interesse e atenção através de estímulo a promover 

a auto-educação da criança através de meios adequados colocados a sua 

disposição. Seu método emprega abundante material didático, desenvolvendo 

bastante a atividade dos sentidos. O conceito de liberdade trabalhado por 

Montessori está relacionado às conquistas pessoais ou coletivas que se sucedem no 

desenvolvimento da criança, no caminho de aprender a fazer escolhas e 

responsabilizar-se por elas, de aprender a avaliar a validade de seus atos, de 

aprender a ser e se relacionar adequadamente com todos, visando o bem estar 

comum. A isso Montessori chama de 'Visão Cósmica da Educação', "sendo parte do 

todo buscar a harmonia interior e interagir no todo de forma positiva". A liberdade, no 

método montessoriano, também está relacionada ao direito de ser criança e poder 

brincar, de merecer do adulto as oportunidades de ajuda necessárias para que 

possa desenvolver o seu potencial, descobrir seus talentos, ser respeitado no seu 

ritmo de desenvolvimento. Preocupa-se com todos os aspectos da educação: a 

formação acadêmica, ética, ecológica, o desenvolvimento de hábitos saudáveis de 

alimentação, a consciência do corpo, a boa leitura, a arte e a reflexão. Parte do 

princípio que 

"só existe uma maneira de ensinar: suscitando o mais profundo interesse no 
estudante e, ao mesmo tempo, uma atenção viva e constante. (Montessori apud 
Gadotti, 1999) 

Para Montessori (1982): 

"O homem nasce quando sua alma sente a si própria, se fixa, se orienta, escolhe 
( ... ) Muito precisa ser realizado para que a disciplina se estabilize numa forma de 
paz ativa, de obediência e amor. Este é um trabalho que se aperfeiçoa todos os 
dias e se multiplica." 

Yves de La Taille, que apresenta a questão dos limites como fronteiras a serem 

transpostas e não impostas, acrescenta que "Crescer, desenvolver-se, é superar 

limites" (1998: 14). Apesar de, neste trecho do livro, La Taille se referir aqui a 
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crianças (ou seja, crescimento físico), podemos interpretar esse desenvolver-se 

como algo muito além do físico. O desenvolvimento pessoal de cada um é uma 

constante superação de limites (financeiros, sociais, emocionais, etc.). 

Anísio Teixeira, com a proposta da Escola Progressiva, que segundo ele prepara o 

homem para conquistar os caminhos de sua emancipação, afirma que "precisamos 

preparar o homem para indagar e resolver por si os seus problemas" (1968:30). 

Preocupa-se com a questão da filosofia, à qual denomina teoria geral da educação, 

afirmando que 

" ... (0 educador) deve possuir uma clara filosofia da vida humana e visão delicada e 
aguda da natureza do homem"(1968:150). 

Defende a igualdade rigorosa de oportunidades entre todos os indivíduos como 

possibilidade para o desaparecimento das desigualdades econômicas e a 

transformação da escola "para prover ambiente complexo, como o ambiente da vida, 

em que a criança se desenvolva e se eduque" (1968: 57), visando fazer da vida atual 

da criança uma vida interessante, não somente uma preparação para a vida de 

amanhã. 

Celestin Freinet que, dentre outras idéias, propõe um método natural de educação, 

defende a democracia na escola (e não o autoritarismo) como prática para formar 

cidadãos democratas. Ele declara que 

"Somos, por conseguinte, partidários da disciplina escolar e da autoridade do 
professor, sem os quais não poderia haver nem instrução, nem educação. Mas a 
forma de autoridade e de disciplina que recomendamos, a forma como podemos 
chegar a elas, eis o que é preciso determinar."(1975:47) 

Temos ainda a ideologia anarquista (Moriyón, 1989), que propunha a abolição da 

exploração e da opressão, através da expropriação da propriedade privada do 

Estado, para instauração de uma sociedade autogestionária e solidária. Para os 

anarquistas, a educação é um dos meios para se chegar a uma nova ordem social 

libertária, sem mediação de governo ou qualquer ação autoritária. 

"A educação, de acordo com os anarquistas, não era o UnlCO nem o mais 
importante agente responsável pelo desencadeamento da revolução social ( ... ), 
mas era evidente que sem a formação prévia de consciências e vontades 
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libertárias por meio de tarefas adequadas, entre as quais incluiam-se as 
educacionais, a transformação social correria o risco de tomar um rumo nãoo 
desejado." (Moriyón, 1989) 

Para estes libertários, a escola deveria ser igual para todos, com mais trabalhos 

manuais e menos verbalismo, mais brincadeiras e menos seriedade, mais 

solidariedade e menos competição. 

Neste estudo, entretanto, serão mais profundamente trabalhadas as idéias de Paulo 

Freire, um dos ícones da Educação Libertadora e criador da pedagogia do oprimido. 

A proposta de Freire é sempre partir da realidade do educando, dos conhecimentos 

e da experiência dele, para daí construir o conhecimento novo: "Uma cultura 

vinculada aos seus interesses e não à cultura das elites" (Gadotti, 1987:27). Nesse 

processo, surgem os Temas Geradores, extraídos da problematização da prática de 

vida dos educandos. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica, 

possui em si próprio os conteúdos necessários dos quais se parte. 

o importante é despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida, sem 

transmitir conteúdos específicos. Qualquer transmissão de conteúdos estruturados 

fora do contexto social do educando é considerada "invasão cultural" ou "depósito de 

informações". Quando não emerge do saber popular e tenta impor a visão do mundo 

de quem ensina ao indivíduo que aprende o professor pratica o que Freire chama de 

Educação Bancária, onde o professor "deposita" conhecimento e espera "sacar" 

resultados, que normalmente são muito bem avaliados durante as provas e os 

exames prestados e exigidos pela educação tradicional. 

Para Paulo Freire, portanto, antes de qualquer coisa, é preciso conhecer o aluno. 

Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num contexto social de onde deverá sair o 

"conteúdo" a ser trabalhado. Assim sendo, 

"não se admite uma prática metodológica com um programa previamente 
estruturado, assim como qualquer tipo de exercícios mecânicos para verificação 
da aprendizagem." (Barreto in Feitosa, 2002). 

o relacionamento educador-educando nessa perspectiva se estabelece na 

horizontal idade, onde juntos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento, 



25 

evitando a manipulação e a domesticação. Elimina-se portanto toda relação de 

autoridade, onde o educando pode e deve manifestar sua opinião até mesmo sobre 

os tópicos que serão tratados e sobre a forma como o conhecimento será 

trabalhado. 

o método de Paulo Freire, criado visando especialmente a educação popular e 

alfabetização de adultos, é estruturado basicamente em quatro fases (Brandão, 

1985): Na primeira fase é feita uma investigação do universo temático, que consiste 

num levantamento dos vocábulos e expressões mais usados pela população a ser 

educada. A segunda fase consiste de uma leitura da realidade social que se vive e 

da palavra escrita que a traduz. Depois disso, é importante a escolha das palavras 

geradoras, que vão possibilitar maior familiarização do aprendiz com o que será 

estudado, trazendo motivação para o aprendizado e sensação de pertencer ao 

grupo. A quarta fase consiste na escolha dos temas geradores, que são de suma 

importância para conduzir os debates e à compreensão de mundo. 

Alguns conceitos importantes são trabalhados por Paulo Freire (1983) para reflexão 

e prática da educação, em busca da mudança: 

• Ação e reflexão: dentro das universidades quantas vezes ficamos envolvidos 

por teorias e reflexões que nos mantém estáticos e distantes da prática, da 

realidade. Como estudantes de administração, a orientação dos cursos 

normalmente é para o mercado, para a necessidade do lucro acima de 

qualquer coisa, para administração de empresas. Mesmo quando a ênfase é 

em administração pública, normalmente o enfoque é sobre o funcionamento 

dos órgãos públicos e das políticas públicas, sem contudo promoção de um 

contato real com a sociedade para conhecer seus anseios, preocupações e 

desejos. Quando nos tornamos um ser da práxis, imersos na realidade, 

conceitos que muitas vezes parecem distantes vão se concretizando e 

permitem mudança até mesmo na nossa concepção de mundo, sendo 

possível assim uma transformação pessoal e um engajamento com a causa 

social. 

"Para que um ser pudesse exercer um ato comprometido era a sua capacidade de 
atuar e refletir ( ... ) operar, de transformar a realidade de acordo com finalidades 
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propostas pelo homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, que o faz 
um ser da práxis." (p. 17) 

• Compromisso recíproco: é impressionante como se observa mudança até 

mesmo de valores quando acontece o processo de imersão em trabalhos 

comunitários, em contato com realidade social diferente. Através desse 

contato, surge então um desejo de compromisso para com os educandos, 

uma preocupação de provocar mudança na realidade social em que se 

encontram. É importante também que esse compromisso não seja unilateral, 

o que acontece, por exemplo, com atos de assistencialismo. Os doadores de 

recursos podem até estar bem intencionados, mas não existe compromisso 

por parte dos carentes que recebem as doações. Eles não precisam se 

empenhar de nenhuma forma, o que causa uma dependência ainda maior. 

"O compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com a 
realidade ( ... ) não pode ser um ato passivo, mas práxis - ação e reflexão ( ... ) o 
verdadeiro compromisso, que é sempre solidário, não pode reduzir-se jamais a 
gestos de falsa generosidade, nem tampouco ser um ato unilateral" (p. 19, 21) 

• Saber sistematizado: Paulo Freire afirma que não há ignorantes, falta apenas 

um saber sistematizado. No caso que será descrito neste trabalho, é o que a 

Fundação Getúlio Vargas oferece, através do compartilhamento do 

conhecimento adquirido por seus alunos e professores com os representantes 

das comunidades participantes na busca por soluções através da elaboração 

de projetos comunitários. Como será visto, muito do conhecimento das 

comunidades será utilizado, mas é importante um agente que sistematize este 

conhecimento para transforma-lo em prática. 

"(o homem) é um ser na busca constante por ser mais e, como pode fazer esta 
auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante 
busca" (p. 27); 

"O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto 
dela" (p. 28). 

• Sujeito como instrumento: transformar a realidade só é possível com o 

desenvolvimento de uma consciência crítica. A domesticação dos educandos 

apenas contribui para a continuidade da opressão política e social a que são 
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submetidos. É também uma forma de dominação, utilizando um instrumento 

para atingir determinado fim. 

"A educação deve estimular a opção e afirmar o homem como homem( ... ) A 
educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos 
oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos. Caso contrário, 
domesticamos, o que significa a negação da educação." (p. 32) 

• Alienação e dependência - opostas da liberdade: A assistência social não 

deve ser um ato paternalista, que venha causar dependência ao invés de 

trazer libertação. Tratando as pessoas pobres como crianças para que 

continuem como crianças é uma espécie de colonialismo, onde o centro de 

decisão se encontra no outro. É esta forma de responsabilidade social que a 

maioria das empresas tem praticado: distribuição de recursos, cestas básicas, 

cestas de natal, brinquedos, remédios, alimentos. Desta forma, não se corre o 

risco de perder o poder e o domínio dos sistemas sociais: 

"As massas querem participar mais da sociedade. As elites acham que isto é um 
absurdo e criam instituições de assistência social para domesticá-Ias." (p. 37) 

"O trabalhador social que opta pela mudança não teme a liberdade, não 
prescreve, não manipula, não foge da comunicação, pelo contrário, a procura e 
vive." (p. 51) 

"Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de 
uma análise sobre suas condições culturais." (p. 61) 

• Postura aberta ao diálogo: é fundamental ao educador uma postura dialogal 

para se fazer educação e não domesticação. Ouvir os alunos não é só 

escutar o que eles têm a dizer, mas considerar seu conhecimento, técnico ou 

não, e ajudá-lo na utilização deste para a construção de outros. 

"Educação que mata o poder criador não só do educando, mas também do 
educador, na medida em que este se transforma em alguém que impõe ou, na 
melhor das hipóteses, num doador de 'fórmulas' e 'comunicados', recebidos 
passivamente por seus alunos." (p. 69) 
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o Trabalho Popular 

Como a prática social está bastante na moda, quando pensamos em trabalho 

popular normalmente nos vem a memória um exército de voluntários, distribuindo 

sopão para mendigos, cuidando de idosos carentes ou distribuindo brinquedos para 

crianças faveladas. Mas para 80ft (1986), o trabalho popular tem um significado 

muito mais profundo: 

"O trabalho popular tem um caráter decididamente político( ... )visa a transformação 

da sociedade." (p. 51) 

Uma elite ávida por poder e dominação sobre as massas populares (a quem Paulo 

Freire chama de oprimidos), certamente não se interessa por esse tipo de trabalho 

popular. Os pertencentes a essa elite, chamados por Freire de opressores, quando 

desejam praticar ações de cunho social, geralmente fazem isso de maneira 

paternalista e manipuladora. Portanto, seja em troca de favores (votos, bom 

comportamento, etc), por marketing social ou até mesmo através de doações e boas 

ações, normalmente o povo é colocado como um objeto da generosidade. 

Afinal, não há interesse nenhum de que o oprimido se liberte. Desta forma, cada vez 

mais dependência é produzida nos beneficiados que, mesmo aceitando as 

benesses, na realidade se sentem inferiorizados, incapazes e frustrados por não 

conseguirem se libertar e adquirir sua autonomia, sua liberdade da condição de 

oprimido. 

É comum também que empresas e pessoas, mesmo as socialmente responsáveis, 

patrocinarem atividades que promovam sua imagem e sejam de interesse próprio, 

sem muito interesse em conhecer os desejos do povo ou comprometer-se com suas 

necessidades. Normalmente fazem de sua prática de ação social uma forma de usar 

o povo como objeto, como alerta Paulo Freire: 

"Não devo julgar-me como profissional, habitante de um mundo estranho; mundo 
de técnicos e especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, 
proprietários do saber, que devem ser doados aos ignorantes e incapazes." (p. 21) 
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o ideal no trabalho popular é a formação de comunidades participantes, co

responsáveis e auto-governadas (80ff, 1986). A educação libertária propõe 

exatamente isso. Seu processo tem como objetivo essencial a autonomia do 

educando, como autodeterminação e auto-direção: 

"O educador deve questionar-se continuamente se sua ação leva o povo ao 
crescimento e liberdade cada vez maior ou ao contrário." (Boft, 1986) 

A postura de quem inicia a prática de um trabalho popular é fundamental para o 

sucesso ou derrota deste. Estar ao lado ou no meio do povo, e não acima deste, é 

fundamental para conseguir ajuda-lo efetivamente com o diferencial necessário. Daí 

a importância da concepção dialógica ou dialogal proposta pela pedagogia libertária 

ser a mais indicada para o trabalho popular. A reflexão conjunta, a discussão 

coletiva e o compartilhamento do conhecimento entre os educandos, incentivados 

pelo educador, é de extrema importância para a valorização do saber e da cultura 

popular e certamente tem um papel socializador e estimulador da aprendizagem, 

onde o sujeito vê valorizado seu direito de pensar, refletir e criar a partir de seus 

conhecimentos e concepções. 

80ft (1986) sugere também a necessidade da conversão de classe, para que o 

trabalho popular realizado por pessoas de outras classes sociais seja bem feito e o 

diálogo seja possível, com um elevado nível de igualdade. 

"O que importa não é onde se está, mas de que lado se luta. O que conta não é a 
origem da classe, e nem a situação de classe, mas a opção e prática de 
classe.( ... ) isso implica em romper com os interesses e a mentalidade da própria 
classe." (Boft: 16,17) 

Educação Tradicional e Tecnicista 

o principal representante da educação tradicional foi Herbart (1776-1841). Mas na 

verdade a educação formal começou no século V a.C., na Grécia. É um processo 

que visa principalmente a transmissão e memorização da cultura escrita. Mais ainda, 

pretende que essa cultura seja a única realmente válida. 
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É uma instituição fechada, marcada pelo pensamento linear. Trata-se de um produto 

de repetição e não de diferença. Nada tem a ver com educar para a vida. É fator de 

estímulo à alienação, dominação e submissão. Ela não visa o desenvolvimento das 

pessoas, mas a produção de bens, de capital físico. Na pedagogia tradicional, o 

processo educativo é utilitarista, educa para o vestibular, para o concurso, para 

passar nos exames, para produzir. 

A Educação Tecnicista, baseada principalmente em Robert Mager, também 

influenciou bastante na introdução desta corrente no Brasil. Sendo um 

desdobramento da pedagogia tradicional, serve da mesma forma para depósito de 

conhecimento e dominação. Por volta dos anos 60, coincidindo com os interesses 

do regime militar, o tecnicismo foi introduzido no país. Além de adequar a educação 

à sua orientação político-econômica-ideológica, visa também inserir a escola nos 

modelos de racionalização da produção capitalista, já instalados nas empresas. 

Pode ser encontrada em larga escala nas escolas técnicas, de ensino 

profissionalizante, que formam jovens para o mercado de trabalho. 

A ênfase desta forma de educar é na forma (técnica) e não no conteúdo e na 

realidade da vida, sendo a educação um recurso tecnológico. O professor atua como 

administrador de recursos de aprendizagem (Mager, 1976). Nesta concepção, 

professor e aluno ocupam posição secundária, enquanto os meios, concebidos 

racionalmente, passam a determinar todo o processo pedagógico. A dimensão 

técnica é privilegiada em detrimento das demais dimensões. Como diz Freire, 

"O professor fala da realidade como se esta fosse sem movimento, estática, 

separada em compartimentos e previsível" (1980: 78). 

Estabelece objetivo, prinCipiO, meio e fim, assegurando o mínimo de interferência 

subjetiva e o máximo de produtividade. Os objetivos do curso são vistos como o 

documento mais importante, pois é através dele que o desempenho do aluno será 

avaliado (Mager, 1976). Esta é uma influência da concepção Taylorista, enfatizando 

o controle operacional e gerencial dos objetivos e resultados esperados para a 

empresa. Está bem presente no interior das escolas, através dos recursos 

materiais, dos procedimentos de ensino, da divisão social do trabalho no interior do 
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processo educacional (supervisor, coordenador, orientador, professor) e dos 

instrumentos de avaliação. 

A pedagogia tecnicista (Libâneo in Bonfim, 1998:70) subordina a educação à 

sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos (mão de obra 

para a indústria). Para Libâneo, a abordagem da pedagogia tecnicista é 

comportamentalista, com etapas que consideram a especificação de objetivos 

instrucionais operacionalizados, a avaliação prévia dos alunos para estabelecer pré

requisitos para alcançar os objetivos, o ensino ou organização das experiências de 

aprendizagem e a avaliação dos alunos relativa ao que se propõe nos objetivos 

iniciais. 

A pedagogia tradicional e tecnicista representa bem a concepção bancária da 

educação (Freire, 1987), onde o que importa é transferir o conhecimento do 

educador para o educando. Onde se acredita que quanto mais se dá, mais o 

educando recebe, passivamente, os conhecimentos "depositados" pelo educador. 

Esta concepção conduz a uma divisão da sociedade (Boft, 1986): a que está por 

cima, "depositando" conhecimento (falando, sabendo, ensinando) e a que está por 

baixo, "recebendo" conhecimento (ignorando, aprendendo, escutando). 

"Será mais fácil, para conseguir seus objetivos, ver o homem como uma "lata" 
vazia que vão enchendo com seus depósitos técnicos" (Freire:1983, 23). 

A educação tradicional reflete a sociedade opressora, em que o professor dá 

comunicados aos alunos e estes recebem pacientemente. Reforça práticas e 

atitudes contraditórias como apontado por Paulo Freire (1980, 79): 

• O professor ensina, os alunos são ensinados; 

• O professor sabe tudo, os alunos nada sabem; 

• O professor pensa para si e para os estudantes; 

• O professor fala e os alunos escutam; 
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• O professor estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados; 

• O professor escolhe, impõe sua opção, os alunos submetem-se; 

• O professor atua e os alunos têm a ilusão de atuar graças à ação do 

professor; 

• O professor escolhe o conteúdo do programa e os alunos adaptam-se (sem 

serem previamente consultados); 

• O professor confunde a autoridade do conhecimento com sua própria 

autoridade profissional, que ele opõe à liberdade dos alunos; 

• O professor é sujeito do processo de formação enquanto que os alunos são 

simples objetos dele. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Tipo de pesquisa 

Esta pesquisa foi qualitativa, podendo ainda ser classificada: 

Quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva, pois pretende expor as 

possibilidades da educação libertária na prática da Responsabilidade Social. Pode 

ser entendida também como uma pesquisa intervencionista, pois a pesquisadora 

pode efetivamente participar na resolução de problemas: como aluna da disciplina, 

participou da elaboração de um projeto junto a uma das comunidades. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, à luz de pensamentos escritos sobre 

educação, responsabilidade social e trabalho popular. Como meio para a pesquisa, 

foi utilizado também um estudo de caso, através da observação de metodologia e 

resultados na disciplina Gestão Social. Para a pesquisa foram utilizadas fontes 

primárias e secundárias. 
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Universo 

o universo do estudo de caso desta pesquisa foi a turma da disciplina Gestão 

Social, composta por alunos da Fundação Getúlio Vargas: quatro alunos da 

graduação, três alunos do mestrado acadêmico, um aluno do mestrado executivo, 

um aluno do doutorado, um assistente de pesquisa e um professor. Além destes, 

compõe o universo pesquisado os 30 alunos participantes do curso de Elaboração 

de Projetos Comunitários. 

Amostra 

A amostra da pesquisa foi definida pelo critério de tipicidade, pois a população-alvo 

pode ser considerada representativa para a pesquisa: os alunos foram devidamente 

treinados com literatura sobre a pedagogia do oprimido e a metodologia de Paulo 

Freire e os participantes são representantes de comunidades carentes do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos que participaram do curso de Elaboração 

de Projetos Comunitários, denominados ao longo do trabalho como alunos

facilitadores. Além deles, os representantes das comunidades que participaram das 

aulas ministradas pela Fundação Getúlio Vargas. 

Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de Estudo de Caso, através da observação e 

participação nas aulas da disciplina Gestão Social e por meio de pesquisa 

bibliográfica, em livros, revistas, teses, dissertações e sites da Internet sobre os 

assuntos relacionados. Também foi feita uma pesquisa documental, com leitura de 

relatórios de experiências anteriores da mesma disciplina. 
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Tratamento dos dados 

Os dados foram tratados de forma qualitativa. Todos os dados coletados no estudo 

de caso foram interpretados para se concluir quais as possibilidades da Educação 

libertária na prática da responsabilidade social. 

Limitações do método 

Certamente que o método escolhido para pesquisa pode apresentar algumas 

limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados, como por exemplo cada turma 

da disciplina ter uma característica diferente da outra, bem como atitudes pessoais 

diferentes das aqui descritas por parte dos alunos participante em outras 

experiências. Como a disciplina é sempre ministrada a cada seis meses, pode-se 

observar que os problemas encontrados, bem como os resultados, podem ser 

diferentes a cada grupo de estudo. 
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ESTUDO DE CASO 

Este capítulo descreve e analisa uma experiência de ensino/aprendizagem 

desenvolvida por um professor, um assistente de pesquisa, um aluno de doutorado, 

três alunos de Mestrado em Administração Pública, um aluno de Mestrado em 

Gestão Empresarial e quatro alunos de Graduação em Administração de Empresas 

da Fundação Getúlio Vargas. A disciplina objeto do estudo de caso é a de Gestão 

Social, ministrada pelo professor da Escola Brasileira de Administração Pública da 

Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) Fernando Guilherme Tenório. 

As aulas da disciplina ocorreram entre 14 de agosto de 2003 e 13 de novembro de 

2003. Foram quatorze encontros semanais, uma vez por semana, durante duas 

horas. O Curso de Elaboração de Projetos foi ministrado em espaço cedido pela 

Cáritas, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Introdução 

Pinto (2002) chega a citar a preocupação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com a 

responsabilidade social, como fator determinante de transformação social, através 

do Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS). O estudo de caso deste 

trabalho será sobre um dos projetos desenvolvidos pelo PEGS: o curso de 

Elaboração de Projetos através da disciplina Gestão Social. Embora o criador do 

programa, professor Fernando Gilherme Tenório afirmou que realizar este trabalho 

pensando exclusivamente em dar uma contribuição à sociedade através do 

compartilhamento do saber, nota-se claramente o cumprimento e prática de 

Responsabilidade Social, seja para a FGV como instituição, seja individualmente 

para os alunos e profissionais envolvidos. 

Numa ação muito mais sustentável que doar alimentos, roupas ou dinheiro, ser 

socialmente responsável é também isso: preocupar-se com a desigualdade social, 

compartilhar conhecimento, trabalhar direta ou indiretamente com pessoas e 

comunidades carentes. Ao invés reter conhecimento ou utilizá-lo apenas em troca de 
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salário ou benefícios mensuráveis imediatamente, não só administradores (como no 

caso estudado), mas diversos profissionais poderiam ampliar sua visão social e 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade. O importante é que esta atitude de 

transferência de tecnologia social (professor Tenório), é também uma forma de 

alfabetização e possui objetivo emancipatório, preparando comunidades e pessoas 

carente para andar com suas próprias pernas, resolver problemas que o poder 

público ainda não conseguiu, seja por incapacidade, seja por falta ou ineficiência de 

políticas públicas com este fim. 

A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, instituição da Igreja Católica 

responsável pela ação social em meio a população carente, percebendo a 

necessidade e a dificuldade de diversas comunidades em elaborar propostas de 

melhoria na área social na forma de projetos, solicitou à coordenação do Programa 

de Estudos em Gestão Social (PEGS), linha de pesquisa que apóia os cursos de 

Doutorado e Mestrado da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação 

Getulio Vargas (EBAPE/FGV), que ministrasse um curso de capacitação em 

Elaboração de Projetos Comunitários. Esta preparação é importante para viabilizar a 

obtenção de recursos junto a instituições de financiamento. Em semestres 

alternados são realizados também cursos de Administração de Projetos 

Comunitários. 

A disciplina Gestão Social é uma experiência que busca também aproximar o mundo 

acadêmico, representado por professores e alunos da EBAPE/FGV, da sociedade, 

representados por cidadãos de comunidades de baixa renda da cidade do Rio de 

Janeiro. A partir das necessidades apontadas pelas próprias comunidades e sua 

efetiva participação na solução de problemas, foram realizadas as aulas que 

visavam promover a relação entre conhecimento técnico da administração (de como 

elaborar um projeto) e conhecimento vivenciado no dia-a-dia das comunidades, 

buscando construir projetos para apresentação a instituições financiadoras públicas 

ou privadas. 
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Estrutura das Aulas e Dinâmica do Grupo 

Com o propósito de que o trabalho contasse com sólida fundamentação teórica, o 

grupo dos alunos-facilitadores dedicou-se a um período de preparo intensivo cujo 

conteúdo e estrutura foram estabelecidos com base nas experiências acumuladas 

ao longo dos últimos anos. Além da leitura prévia sobre conceitos e práticas de 

educação libertária (Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire), trabalho popular 

(Como Trabalhar com o Povo, de Clodovis 80ff) e elaboração de projetos 

comunitários (livro do professor Fernando Guilherme Tenório), o processo de 

preparação foi enriquecido também com alunos participantes de experiências 

anteriores que ajudaram no debate e discussão de idéias e opiniões, esclarecendo 

dúvidas a respeito do trabalho que estava por ser realizado. O livro Elaboração de 

Projetos Comunitários, serviu de guia técnico para o desenvolvimento das aulas, 

enquanto os demais livros foram fundamentais para conhecimento e aplicação da 

metodologia das aulas que seriam ministradas. 

"Na nossa posição, o que defendemos e propomos é que os textos de leitura dos 
alfabetizandos venham preponderantemente deles próprios e a eles voltem para 
sua análise. Para isto, porém é preciso que acreditemos neles e, em nossa 
prática com eles, nos tornemos seus educandos também." (Freire: 1977, 64) 

O principal objetivo das aulas era a transferência de Tecnologia Social da Área de 

Administração. Mas as palavras de Paulo Freire serviram para guiar o estilo de cada 

uma delas. Semanalmente eram solicitados trabalhos que envolvessem os 

educandos, trazendo dados que partiam da comunidade, de seus centros 

comunitários, associações ou população. 

O primeiro encontro consistiu de apresentação, para os representantes das 

comunidades, do conteúdo e duração do curso, exposição dos objetivos e estrutura 

dos encontros. Em seguida, os representantes comunitários foram distribuídos, de 

forma aleatória, em sete grupos de trabalho, designados aos alunos-facilitadores 

que atuaram junto a cada grupo. A constituição inicial dos grupos sofreu algumas 

mudanças e, já no segundo encontro, o arranjo procurou integrar, num mesmo 

grupo, representantes de comunidades próximas a fim de facilitar a elaboração dos 
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projetos e a troca de idéias de conhecimento acumulado sobre a própria 

comunidade. 

Uma primeira observação importante merece destaque nesta experiência. O grupo 

era heterogêneo, apresentando diferentes níveis de formação, experiência e 

interesse até mesmo no grupo de alunos da Fundação (com representante da 

graduação, mestrado e doutorado). Formado em parte por representantes 

comunitários, que residiam na comunidade, o grupo também era integrado por 

representantes de programas sociais católicos - que, embora não residissem nas 

comunidades, tinham atuações destacadas junto a elas. Além disso, ainda a 

participação dos alunos da FGV, reconhecidamente de classe social distinta do 

público alvo do curso. Fez-se necessária uma certa conversão de classe, 

implicando num rompimento com os interesses e a mentalidade da própria classe: 

"O que importa não é onde se está, mas de que lado se luta. O que conta não é a 
origem da classe e nem a situação de classe, mas a opção e prática de classe." 
(8off: 1986, 16) 

No caso específico de estudantes de administração, que tem sua formação voltada 

para o mercado, esta conversão de interesses é imprescindível para a realização de 

um trabalho que efetivamente contribua para a autonomia dessas pessoas. 

A primeira reunião de trabalho foi marcada por algumas dificuldades e problemas a 

superar. Alguns conceitos sobre projeto foram abordados a partir do universo 

simbólico dos diversos segmentos comunitários, onde se construiu um conceito de 

projeto que mais correspondia às representações do grupo: "solução de um 

problema". Houve certa resistência e dificuldade na absorção dos conceitos de 

ensino-aprendizagem relacionados à experiência. Foi necessário insistir no 

esclarecimento da proposta das aulas, reforçando a idéia de um relacionamento 

horizontal, durante os encontros. Por causa de formação domesticadora que 

tiveram, os educandos estão acostumados com a postura do educador de entrega 

do conhecimento pronto. Portanto, em muitos casos quando se estimulava os 

participantes a trazer o resultado de alguma pesquisa sua, participar da aula a partir 

do seu conhecimento, o aluno-facilitador era questionado: "Ué, mas eu pensei que a 

gente ia sair daqui com o projeto pronto?" O interessante é que o objetivo do curso 
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era exatamente este, mas eles não esperavam construir este modelo juntamente 

com os alunos-facilitadores, pensavam que viria em forma de um produto pronto. 

Outro questionamento comum era "Mas vocês não iam trazer isso para nós?" 

Embora os trabalhos de digitação dos dados e formatação do projeto fossem 

executados pelos alunos-facilitadores, os dados eram trazidos das comunidades e o 

conteúdo do trabalho era construído em conjunto com os participantes do curso. 

Diante da educação tradicional a que o brasileiro está acostumado, é muito difícil o 

aluno entender esta relação e aceitar que ele pode contribuir com seu 

conhecimento. Normalmente o aluno se acha meio incapaz e fica à espera do 

"depósito" por parte do educador. Por outro lado, a aplicação de metodologia de 

aprendizagem participativa entre alunos-facilitadores e representantes das próprias 

comunidades facilitou a integração do grupo e enriqueceu a experiência para todos 

os participantes. 

Os encontros se desenvolveram obedecendo a uma estrutura determinada: num 

primeiro momento discutia-se o trabalho feito pelo grupo durante a semana, segundo 

os tópicos teóricos estudados na semana anterior e, posteriormente, outros 

conceitos teóricos eram repassados para os participantes, que se dividiam em grupo 

para tratar do novo assunto. Os próprios participantes determinavam o ritmo e o 

andamento do grupo. Alguns representantes comunitários, com mais experiência de 

liderança, projetavam-se como exemplo e, com seu ritmo de trabalho, afetavam 

positivamente o grupo como um todo. Estabeleceu-se, então, uma forte integração e 

as trocas de conhecimento e idéias passaram a acompanhar todos os encontros, 

pois a colaboração era uma ferramenta didático-pedagógica fundamental do 

processo. Após um pequeno intervalo, os representantes comunitários eram 

dispensados e, com a presença do professor coordenador, os alunos-facilitadores se 

dedicavam à avaliação e análise dos trabalhos daquele dia para discutir os 

problemas enfrentados e estabelecer as metas para os próximos encontros. 

O entendimento pelo grupo de alunos-facilitadores, de projetos comunitários como 

um conjunto de atividades que, organizadas em ações concretas, atendesse a 

necessidades percebidas e identificadas pela comunidade em um espaço de 

participação criado por ela própria ou estimulado pelos alunos-facilitadores, fez com 

que se desse grande importância à determinação e descrição do problema, a ser 
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solucionado pelo projeto, que se baseava nas informações e conhecimentos do 

representante comunitário e nos levantamentos por ele feitos junto à respectiva 

comunidade. A maioria dos representantes, especialmente aqueles com maior 

experiência comunitária, entendeu a proposta e se motivou com a idéia de 

transformação de uma necessidade coletiva em um projeto real através de um 

estreito contato com a própria comunidade. 

Os alunos-facilitadores sempre buscavam ressaltar a importância do envolvimento e 

participação das comunidades na elaboração do projeto, ao invés da ação individual 

dos representantes. Embora em experiências anteriores tivessem sido percebidas 

resistências e desconfianças em relação à capacidade da comunidade para 

identificar e apresentar soluções para seus próprios problemas, na experiência em 

questão esse aspecto não foi observado. Todos os representantes consultavam 

suas comunidades e estavam confiantes na contribuição do grupo. 

"A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, 
como sujeito de seu pensar( ... )a superação não se faz no ato de consumir idéias, 
mas no de produzi-Ias e de transformá-Ias na ação e na comunicação" (Freire, 
1983:100-101). 

A identificação dos problemas de cada comunidade foi o primeiro passo em direção 

ao objetivo proposto. No momento da definição dos problemas, para elaboração dos 

projetos, fez-se uma reflexão sobre o grau de representatividade dos mesmos, tendo 

em vista as reais demandas das comunidades ou grupos a serem atendidos. Assim, 

os próprios participantes questionavam-se uns aos outros, até que ponto os 

problemas apresentados correspondiam a uma demanda comunitária ou 

simplesmente tratavam-se de preocupações e inquietações individuais. Como as 

comunidades eram carentes de muitas ações, uma série de problemas apresentados 

poderiam se converter em projetos. No entanto, por questões de tempo para 

elaboração durante o curso, era importante a escolha, junto com a comunidade, de 

um problema prioritário para a elaboração de um projeto-piloto. Esse processo 

serviria de modelo para que, posteriormente, eles próprios elaborassem outros 

projetos sem o auxílio dos facilitadores. Esse entendimento contribuiu para melhorar 

a integração dos membros do grupo, que canalizavam iniciativas, opiniões e 

sugestões para os projetos dos colegas, embora com freqüência acontecesse em 

alguns grupos a resistência em contribuir com o projeto alheio. Alguns membros de 
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comunidades mais experientes contribuíam bastante com sua experiência em 

projetos comunitário, traziam maiores contribuições para o enriquecimento dos 

encontros e aprendizado inclusive de todos os sujeitos envolvidos no processo. 

Os alunos-facilitadores tinham a tarefa de apresentar e discutir os principais 

conceitos sobre elaboração de projetos, começando com a Identificação do Projeto, 

onde tinha que se definir título do projeto, apresentação, diagnóstico da comunidade 

(técnico e vivenciado), o público alvo, os objetivos e a justificativa do projeto. Nesta 

fase foi interessante observar a troca de informações entre os participantes. O 

conhecimento existente em cada um deles auxilia bastante no aprendizado. Como 

exemplo, uma participante do curso fez uma coleta bem completa sobre o 

diagnóstico de sua comunidade. Compartilhamento esta informação com o grupo, o 

questionário elaborado por ela serviu como modelo para os demais participantes do 

curso, que fizeram as devidas adaptações para suas comunidades. 

Terminada a fase de Identificação, o assunto abordado foi a Viabilidade dos 

Projetos. Nesta fase, como resultado de aprendizado da importância de refletir e se 

avaliar a viabilidade técnica, econômica, financeira, gerencial, social e ecológica de 

cada um dos projetos, alguns eram modificados por terem se mostrado inviáveis. 

Por exemplo, o projeto originalmente concebido como um Centro Social para os 

Idosos foi um deles: sua inviabilidade econômica e gerencial foi considerada e sua 

proposta inicial foi modificada para Pastoral do Idoso. 

Outro tema importante, que envolveu bastante os participantes, foi a montagem do 

Orçamento dos Projetos. Todos tiveram que coletar preços e adequar os projetos a 

realidade financeira que se poderia dispor. Mais uma vez algumas concepções 

iniciais dos projetos tiveram que ser modificadas e adequadas a realidade. Depois 

do orçamento concluído, foi abordado o tema Avaliação de Projetos, que teve 

participação de um ex-aluno da FGV especialista nesta questão. A utilização de 

diversos exemplos e de transparências na abordagem dos conceitos sobre cada 

tema exposto facilitou muito o processo de aprendizagem de todos os conceitos 

trabalhados eram elaborados com a colaboração de todos participantes de cada 

subgrupo, a partir de sua realidade e experiência. 
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Simultaneamente, observou-se o estreitamento de laços dos representantes com as 

respectivas comunidades. Buscando coletar as informações necessárias para a 

elaboração do projeto, os participantes passaram a realizar várias reuniões com a 

comunidade e com pessoas-chave, detentoras de conhecimentos específicos, com 

vistas ao desenvolvimento das várias etapas do projeto. 

Algumas vezes os alunos-facilitadores se deparavam com situações para as quais 

não dispunham de respostas teóricas imediatas. Essa atitude de humildade 

acadêmica ajudou a criar um clima de confiança e segurança na relação com os 

representantes comunitários que, assim, puderam se dar conta de que os alunos

facilitadores também eram co-participantes do processo de construção de cada 

projeto. A metodologia utilizada ajudava até mesmo a solucionar imprevistos, como 

por exemplo quando um grupo acabava determinada fase antes dos demais. O 

diálogo que se estabeleceu permitia a troca de experiências e aprendizado sobre 

assuntos que poderiam colaborar nas próximas fases. Com o passar do tempo, os 

encontros dos alunos-facilitadores com o professor coordenador ao final de cada 

aula transformaram-se também em um momento de reflexão e identificação da 

fundamentação teórica que explicasse os novos elementos e aspectos que foram 

surgindo nos trabalhos de cada encontro. Um desses elementos, identificado pelo 

grupo de alunos-facilitadores, foi a preocupação de alguns representantes em 

elaborarem seus próprios projetos. Alguns não entendiam a proposta do curso, de 

ensinar a elaboração de projetos comunitários como ferramenta para ser usada em 

situações de outros projetos. É interessante observar a característica individualista 

de alguns representantes que tentavam o tempo todo impor sobre o grupo o seu 

próprio projeto. 

Metodologia das Aulas 

Os elementos que fundamentam o significado de gestão social adotado na 

experiência referem-se à perspectiva teórico-crítica da Escola de Frankfurt e da 

Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas, onde "gestão social deve ser 

compreendida como conjunto de processos sociais no qual a ação gerencial se 

desenvolve por meio de uma ação negociada entre seus atores, perdendo o caráter 
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burocrático em função da relação direta entre o processo administrativo e a múltipla 

participação social e política."( 

Nesse conceito está intrínseca a idéia de um gerenciamento mais participativo, 

dialógico, voltado para o entendimento, em que diferentes sujeitos sociais estejam 

envolvidos no processo decisório. Durante os primeiros encontros da experiência 

enfatizou-se que as comunidades beneficiárias deveriam participar de todo o 

processo de construção dos projetos, inclusive da escolha do problema mais 

relevante naquele momento. Sem a participação dos moradores haveria pouca 

possibilidade de concretização dos projetos. 

A citação a seguir (Gadotti, 1999), sobre a obra de Paulo Freire, pode resumir a 

metodologia empregada nas aulas: 

"Toda a sua obra é voltada para uma teoria do conhecimento aplicada à 

educação, sustentada por uma concepção dialética em que educador e educando 

aprendem juntos numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, 

reorienta essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento. (Gadotti: 1999, 

253)" 

Basicamente a metodologia dos encontros era participativa e dialogal, incentivando 

o desenvolvimento da cidadania dos participantes. Para os alunos da FGV, além do 

conhecimento técnico adquirido e praticado, a primeira experiência interessante foi 

a vivência extra-curricular de imersão nos problemas sociais proporcionada. Para 

esta experiência, se fez necessária a conversão de classe apontada por Clodovis 

Boff (1986). Num país onde 44% da população só concluiu até a terceira série do 

ensino fundamental, com uma população de aproximadamente 20 milhões de 

analfabetos (censo do IBGE/2000), alunos de classe média, com um nível 

acadêmico considerado elevado para a realidade do país, convivem com realidade 

extremamente diferente da sua, com os mais diversos níveis educacionais e nível 

financeiro inferior. 

A percepção da realidade social eleva o interesse na contribuição efetiva durante o 

curso. A relação amigável entre os alunos-facilitadores e demais participantes, 

enriquece a experiência e demonstra que a relação educador-educando não precisa 
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ser distante, com o professor atuando como a fonte de aprendizagem mais 

apropriada à realização dos objetivos do curso (Mager, 1976), mas deve ser uma 

relação que exige acima de tudo respeito: aos saberes dos educandos, à identidade 

cultural, à autonomia do ser do educando, ao diálogo, em que é fundamental uma 

atitude de humildade e comprometimento, bem como a convicção de que a mudança 

é possível (Freire, 1996). 

Outra experiência interessante foi a possibilidade de Ação. Podemos concordar com 

Paulo Freire quando diz que, para se adquirir conhecimento crítico é necessário um 

ato de conhecimento, " ... porque é na práxis histórica que o anteprojeto se torna 

projeto." (1980:28). Principalmente quando o assunto é lidar com o povo. Fraga 

(2003) também lembra que Ação, por ser algo essencialmente humano, tem 

significado filosófico e sentido educacional. Filosófico porque está ligado ao ato do 

pensar, da reflexão. Educacional porque ação é ato transformador, dinâmico, que 

atua na vontade dos seres humanos comprometidos com o outro. 

"Essencialmente humana, intencional, consciente, conseqüente, seu significado é 
filosófico, seu sentido é educacional; compreende, além do nível da experiência, a 
instância fundante, com o movimento da intencional idade operante." (p. 69) 

No caso estudado, percebemos esta Ação como intencional e estratégica (Fraga, 

2003), pois através do conhecimento e de práticas especializadas, busca considerar 

o resultado a ser alcançado. No caso, muito mais que elaboração de projetos que 

irão beneficiar direta ou indiretamente as comunidades envolvidas, este resultado 

vem como possibilidade de transformação social, fruto da atuação de cada um dos 

atores sociais envolvidos no processo, que trará inserção social e bem-estar para 

cada uma das comunidades envolvidas. 

Outra experiência interessante foi justamente a mistura de diferentes níveis 

acadêmicos na mesma condição de facilitadores. Diferentes experiências, 

conhecimentos, áreas de interesse e até mesmo idade não foram barreiras para que 

o curso seguisse com qualidade. O princípio de que todos seriam capazes de atuar 

nas aulas realmente funcionou. Quatro alunos, devido a maior conhecimento 

técnico sobre determinada temática, atuaram como professores sobre matérias 
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específicas, enquanto outros orientavam na execução dos exercícios e nas 

pesquisas necessárias e solicitadas 

Durante as aulas, a metodologia utilizada foi a de orientação, proporcionando 

bastante autonomia e utilização do conhecimento dos educandos, que tiveram 

bastante liberdade para criar, criticar, opinar e construir seus projetos. Os alunos 

atuavam como facilitadores da aprendizagem, interagindo com as comunidades e 

orientando na construção dos projetos comunitários, sempre incentivando sugestões 

e busca de conhecimento dos próprios participantes. 

A experiência foi norteada por alguns princípios básicos fundamentais: a 

dialogicidade, a participação, a construção do conhecimento, a leitura da realidade 

social vivida, a busca por palavras e temas geradores. Exemplo de utilização de 

palavras e temas geradores foi uma das aulas, sobre orçamento financeiro, quando 

o aluno facilitador citou o planejamento de Deus na criação do mundo. Em um grupo 

católico e conhecedor da bíblia, este exemplo facilitou bastante o aprendizado e 

demonstrou a importância do tema abordado, pois o exemplo fazia parte da 

realidade e do universo vocabular dos educandos. 

Quanto ao método da dialogicidade, que provém da necessidade humana existencial 

de diálogo, Paulo Freire enfatiza que este não pode reduzir-se a depositar idéias em 

outros. Para que ele exista não pode haver dominação nem imposição, mas é 

fundamental existir um compromisso para com os homens e uma característica 

fundamental: humildade. Afinal, a dialogicidade é a essência da educação como 

prática da liberdade (Freire, 1987) 

"O diálogo exige igualmente uma fé intensa no homem, fé em seu poder de fazer 

e refazer, de criar e recriar, fé em sua vocação de ser mais humano: o que não é 

privilégio de uma elite, mas o direito que nasce com todos os homens," (Freire, 

1980:83) 

O Processo Dialógico e Educação permite que os projetos sejam elaborados de 

modo interativo, com participação dos sujeitos sociais que tomam como ponto de 

. partida um levantamento das necessidades dos próprios interessados. Existe 
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articulação entre o aspecto pesquisado e o aspecto educativo/comunicativo, bem 

como articulação entre conhecimento, informação e ação. 

A dinâmica das aulas buscou portanto produzir conhecimento sobre problemas reais 

e soluções adequadas, estimulando a formulação de novos projetos comunitários 

para que o conteúdo do curso se perpetuasse para outras situações e problemas 

futuros. A dialogicidade parte também do reconhecimento da diferença de classe 

social entre os alunos-facilitadores da disciplina e os representantes das 

comunidades e da necessidade de compartilhamento de visões de mundo entre os 

dois sujeitos. 

Logo, o método Paulo Freire foi o mais adequado para a condução das aulas, visto 

que propõe uma nova concepção da relação pedagógica que não concebe a 

educação apenas como transmissão de conteúdos por parte do educador, mas trata 

de estabelecer um diálogo, que proporciona aprendizado para aquele que educa. 

Para ele, não há ninguém que possa ser considerado definitivamente educado ou 

definitivamente formado. Cada um, a seu modo, junto com os outros, pode aprender 

e descobrir novas dimensões e possibilidades da realidade. A educação torna-se 

um processo de formação mútua e permanente. 

Além disso, a educação é vista como tarefa criativa, onde o educando tem que 

construir seu próprio aprendizado. Este ato de construção é oposto da idéia da 

educação tradicional, chamado por Freire de educação bancária, onde o educador 

"deposita" o saber e os educandos, privados de sua a liberdade, devem apenas se 

adaptar às determinações do educador, sendo meros objetos no processo 

educacional. Enquanto que na concepção bancária, predominam relações 

narradoras, dissertadoras, na educação emancipatória predomina o diálogo e a troca 

de conhecimento e experiências. Nessa experiência essa metodologia foi 

fundamental, pois com a vivência comunitária dos educandos, estes puderam 

contribuir e enriquecer bastante o curso. 

Paulo Freire refere-se ao diálogo não apenas como método, mas como necessidade 

existencial e estratégia para respeitar o saber do aluno. Para que um movimento de 

aprendizagem se constitua num esforço coletivo, é necessário que a experiência 

seja a fonte primordial do conhecimento. Do contrário, ela se reduz apenas a um 
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conhecimento intelectual que não leva à formação crítica da consciência e nem ao 

fortalecimento da cidadania, não proporcionando o desenvolvimento de pessoas e 

organizações. 

A participação de todos, educador e educando, na construção do conhecimento 

mútuo, respeitando a singularidade das pessoas envolvidas no processo de 

aprendizagem teve importância fundamental no desenvolvimento da experiência. 

Além de mostrar aos educandos que são importantes, o ato de valorizar o 

conhecimento de cada um enriquece a experiência, permitindo que o conhecimento 

existente com os participantes sejam recebidos e criticamente discutidos e aceitos 

pelo grupo. Um exemplo de compartilhamento do conhecimento entre os educandos 

ocorreu na fase de identificação dos projetos. Cada participante fazia um tipo de 

diagnóstico de suas comunidades. Uns estavam bem completos, outros resumidos 

demais, sem dar real visibilidade da comunidade. Até que uma das participantes do 

grupo criou uma série de perguntas que conduziram a um diagnóstico preciso e bem 

completo do local. Ao compartilhar seu questionário com a turma, todos se 

interessaram e conseguiram cumprir a tarefa sem maiores dificuldades, o que não 

vinha acontecendo até o momento. 

CRÍTICAS, ELOGIOS E SUGESTÕES 

A crítica deste trabalho envolve alguns elementos ausentes na formação acadêmica 

do administrador, que fomentam o amplo distanciamento entre a ciência produzida e 

ensinada na academia, as exigências do mercado de trabalho e as necessidades da 

sociedade civil, fazendo com que os três setores da sociedade sejam tratados de 

maneira isolada e deixando de lado o ato de conhecimento. Instituições de ensino, 

empresas e comunidades deveriam se unir em busca de soluções para os 

complexos problemas enfrentados pela sociedade. 

A administração parece se distanciar cada dia mais de sua condição de ciência 

social, constituindo-se como técnica para responder às necessidades gerenciais de 

negócios privados ou interesses governamentais. O processo de formação do 

administrador está profundamente imbuído de caráter instrumentalista, onde a 

técnica tornou-se um fim em si mesma com um pensar não para o homem, mas 
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"acima" dos homens. O caminho da racionalidade instrumental, que marca o 

processo de formação do administrador, torna irrelevante contextos históricos, 

econômicos, sociais ou culturais de cada sociedade, negando importância de tudo 

que não conduza a uma finalidade previamente estabelecida. Essa razão 

instrumentalizada passou a coordenar todos os passos da vida social, desde a 

eficácia da produção até a organização baseada no controle das relações entre os 

indivíduos, buscando padronização e massificação de produção e consumo e busca 

do lucro a qualquer preço. Este processo de instrumentalização da razão no campo 

do conhecimento produzirá a ascensão de uma formação essencialmente tecnicista 

nos profissionais de nível superior, particularmente entre os diretamente 

relacionados ao mundo da produção material. Isso tem afetado a formação dos 

administradores até o presente momento, formando profissionais desinteressados 

pelas mazelas sociais, sequer refletindo sobre formas de contribuição para mudança 

do quadro de desigualdade já abordado neste estudo. 

Outra questão sobre o relacionamento das instituições de ensino com a sociedade é 

o papel da universidade na difusão de conhecimento produzido. A informação como 

insumo no processo de aprendizagem, visando a construção do conhecimento, 

deve ser partilhada e democratizada, provocando um processo de 

autoconhecimento e de auto-avaliação, principalmente com relação a metodologias 

de aprendizagens já consolidadas. Logo, a crítica se estende também à metodologia 

empregada na maioria das universidades brasileiras, não só em cursos de 

administração como em outras áreas do conhecimento. De cunho tradicional, trata 

os alunos como receptores de conhecimento, preocupada apenas com resultados 

mensuráveis, tornando o conhecimento científico um objeto inerte, como uma 

mercadoria que se adquire para um objetivo específico. No caso de Administração, 

este objetivo é enfatizado apenas como geração e manutenção de lucratividade para 

as organizações. Essa educação tradicional orienta profissionais para um conjunto 

de conhecimentos sistematizados em instrumentos pouco aplicáveis à dinâmica da 

realidade, uma vez que são conceitos redutores da complexidade dos fenômenos. 

Com a ilusão de que detém o conhecimento objetivo sobre o mundo, os 

administradores têm, durante seu processo de aprendizagem, o depósito de técnicas 

que o preparam para ações gerenciais estratégicas. Com isso, as ações sociais são 
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utilitaristas, sempre adequando meios aos fins. No caso particular de ações de 

Responsabilidade Social, por exemplo, é comum os administradores de empresas se 

focarem em ações que tragam visibilidade e marketing social positivo para as 

empresas, ou seja, que no fim do caminho, independente de serem importantes para 

as comunidades ou sustentáveis a longo prazo, interessa que dêem mais lucro. 

Os elogios ficam registrados para ações como a desta experiência, onde se mostrou 

possível que tanto indivíduos como instituições, como no caso da Fundação Getúlio 

Vargas, cumpram seu papel com ações socialmente responsáveis, que possam 

proporcionar a sociedade o acesso a informação, disseminando e compartilhando 

sua expertise com comunidades carentes deste conhecimento e preocupando-se 

com a sustentabilidade de sua contribuição. 

A atitude da sociedade diante de situações de desigualdade social, pobreza e 

miséria, bem como outras questões sociais, geralmente é de omissão, onde se 

utiliza da causalidade como instrumento, buscando anulação e negação da intenção 

e ação humana (Fraga, 2003). Entretanto, a sugestão para indivíduos e 

organizações que tenham real intenção de transformar a sociedade é um movimento 

de ação que, independente de seu significado, é: 

"Racional e intencional na busca do resultado, seu significado pode ser técnico, 
científico, social e político; seu sentido é estratégico e está situado no nível da 
experiência." (Fraga: 2003, 68) 

O administrador e outros profissionais que estejam dispostos a compartilhar seu 

saber, devem se orientar pela práxis, no sentido proposto por Habermas: 

"Investigar, por uma parte, o contexto histórico de constituição de uma situação de 
interesse a que pertence a teoria, por assim dizer, através do ato do 
conhecimento; e por outra parte, investigar o contexto histórico de ação sobre o 
qual a teoria pode exercer uma influência que orienta a ação. Em um caso se trata 
da práxis social que enquanto síntese social torna possível o conhecimento; no 
outro, de uma práxis política que conscientemente aspira a subverter o sistema de 
instituições existentes1 "( Habermas,) 
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CONCLUSÃO 

A conclusão deste trabalho não poderia deixar de citar as possibilidades da 

educação libertária e compará-Ias com as possibilidades da educação tradicional. 

Mas como este tema, Elaboração de Projetos Comunitários, teria sido abordado na 

disciplina Gestão Social utilizando a metodologia proposta pela educação 

tradicional? 

Provavelmente, apenas um livro teria sido utilizado: o de elaboração de projetos 

comunitários. Como o assunto tem caráter técnico, não haveria diálogo no processo 

educacional. Um professor faria a explanação dos tópicos referentes a elaboração 

de projetos em cada uma das aulas (identificação, viabilidade, orçamento e 

avaliação dos projetos), o que certamente tornaria as aulas mais rápidas também. 

Um curso que durou quatro meses, na educação tradicional, não duraria mais que 

quatro ou cinco aulas, em cerca de um mês. Podemos afirmar também que, sem a 

atuação dos alunos como facilitadores, mais alunos poderiam ter participado das 

aulas, recebendo "depósito" de conhecimento técnico para ser "sacado" durante as 

provas e avaliações. 

Ao contrário dessa concepção bancária de educação, com a metodologia utilizada, 

na busca por uma educação emancipatória, foi possível se trabalhar questões como 

cidadania, a importância do trabalho popular e a necessária conversão de classe 

para que ele ocorra, a vivência da realidade dos problemas enfrentados pela 

comunidade, o conhecimento das necessidades da população carente para a 

elaboração de políticas públicas, etc. Todo esse conhecimento se deu devido à 

práxis, conjugando ação e reflexão, conforme proposto por Paulo Freire. 

"O trabalhador social que opta pela mudança não teme a liberdade, não 
prescreve, não manipula, não foge da comunicação, pelo contrário, a procura e 
vive." (Freire: 1983,51) 

Durante a experiência, não se praticou responsabilidade social tratando as pessoas 

como instrumentos, se utilizando delas como objetos para atingir determinados fins, 
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como divulgar a instituição ou interesses pessoais dos alunos-facilitadores ou 

professores envolvidos. 

A possibilidade de diálogo e comunicação foram claramente observadas durante a 

experiência, o que motivou a participação ativa dos educandos e um aprendizado 

mútuo para os alunos-facilitadores também. 

"Educação que mata o poder criador não só do educando, mas também do 
educador, na medida em que este se transforma em alguém que impõe ou, na 
melhor das hipóteses, num doador de 'fórmulas' e 'comunicados', recebidos 
passivamente por seus alunos." (Freire: 1983,69) 

Na experiência foram observadas também as possibilidades de se trabalhar a 

dimensão emocional, proposta por Dewey, e a construção do conhecimento, 

proposta por Piaget. Sempre se buscava dar liberdade aos indivíduos para construir 

sua própria educação e influenciar nos resultados obtidos. 

As palavras de Anísio Teixeira, "precisamos preparar o homem para indagar e 

resolver por si os seus problemas."(1968:30), tiveram grande utilidade para o 

desenvolvimento do curso de elaboração de projetos, onde as aulas buscaram 

justamente capacitar os participantes para lutarem pela igualdade de oportunidades 

para suas comunidades, através da solução de seus problemas e necessidades por 

si próprios. 

o ideal anarquista de mais solidariedade e menos competição também foi uma das 

possibilidades demonstradas na experiência. Os participantes sempre buscavam se 

ajudar mutuamente e compartilhar o aprendizado. 

A idéia de La Taille sobre os limites como fronteiras a serem transpostas também 

foram verificadas durante as aulas. Em comunidades onde os recursos são 

escassos, é comum as pessoas apresentarem dificuldades para execução das 

tarefas. Até barreiras ligadas à violência local tinham que ser transpostas para se 

obter os dados necessários à elaboração dos projetos. Mas os grupos eram sempre 

incentivados pelos alunos-facilitadores, que nunca tinham uma postura paternalista 

de tentar fazer o que o grupo tinha capacidade para executar. 
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Através desta experiência se verificou a importância de propiciar a aproximação 

entre os estudantes e a realidade social que os envolvem, eliminando a dicotomia 

existente entre a teoria e prática, preocupando-se com os resultados de suas futuras 

ações administrativas e demonstrando sua responsabilidade pela construção de 

uma sociedade diferente, onde o conhecimento possa ser compartilhado com o 

outro. 

o senso crítico e a sensibilidade à participação cidadã diante das diversidades 

culturais e sociais também puderam ser trabalhados durante essa experiência, 

buscando uma orientação voltada para a ação democrática e o compartilhamento de 

responsabilidades sociais, visto que todos os participantes dos encontros atuaram 

no processo de construção dos projetos comunitários, o que favoreceu o 

envolvimento do grupo e fomentou o interesse de todos pelas soluções dos 

problemas. 

Logo, podemos afirmar que a experiência enriquecedora da práxis não pode se 

comparar a nenhuma aula tradicional, onde o professor diz como o mundo é, sem 

que o aluno o veja e o perceba concretamente. Para os alunos, bem como para a 

instituição que opta por praticar responsabilidade social através da educação 

libertária, nada substitui a reflexão como cidadãos, o poder de agir para transformar 

a realidade social do outro, ajudar, co-participar, empenhar-se e comprometer-se 

com o mundo e a sociedade que os cerca. Muito mais que aprender ou ensinar a 

elaborar projetos, esse representa um aprendizado para o projeto da vida, 

preparando cidadãos para a principal possibilidade da educação libertária na prática 

de Responsabilidade Social: o incentivo à emancipação dos oprimidos e sua 

libertação como seres co-responsáveis pelo próprio destino. 
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ANEXOS 

Ao fim dos encontros, a produção da quase totalidade de projetos originalmente 

propostos, foi concluída. Digo quase porque alguns projetos, por terem mostrado-se 

inviáveis, foram modificados e adequados a realidade da comunidade. 

Para encerrar a programação das aulas foi organizado no auditório da Fundação 

Getúlio Vargas um workshop, para apresentação dos projetos aos demais grupos. 

As apresentações foram preparadas pelos alunos-facilitadores, evitando o desgaste 

dos educandos com a escassez de recursos (pois as apresentações foram feitas em 

PowerPoint, no computador), mas foram realizadas pelos próprios grupos das 

comunidades. 

Com presença do diretor da EBAPE, do professor Paulo Reis, dos alunos

facilitadores e de representantes da Cáritas, além de todos grupos participantes do 

curso, nesse workshop se percebeu como a interação educador-educando foi 

benéfica. Num encerramento com muita emoção, até presentes foram entregues 

pelos participantes aos alunos-facilitadores, como gratidão pela contribuição técnica 

compartilhada durante os quatro meses que se passaram. 

Interessante também como a habilidade para falar em público foi uma característica 

percebida nos representantes das comunidades, que não tiveram nenhuma 

dificuldade para apresentar os projetos aos demais. 

Dos sete projetos elaborados, dois deles já estavam começando a funcionar: um foi 

entregue a sub-prefeitura do local, que se interessou e se propôs a financiar e outro 

já estava sendo articulado junto a paróquia local para início imediato. 

Seguem em anexo os projetos comunitários elaborados ao longo do curso. 
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PROJETO SOCIAL 

"TABAJARAS ON LINE" 

Apresentação: 

A atuação da Pastoral da Criança na comunidade do São João Batista 

levantou a necessidade de implementação de um projeto educacional que 

possibilite o acesso dos moradores à informática, em conformidade com a 
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proposta governamental que visa a redução da exclusão social e digital por 

meio de políticas públicas de educação que propiciará melhores chances para 

a inserção no mercado de trabalho e, portanto, qualidade de vida aos 

cidadãos. 

o contato com a era digital deixou de ser elitizado para ser popularizado, 

já que seu conhecimento tornou-se requisito fundamental para o mercado de 

trabalho. 

A iniciativa favorecerá em parcerias, capacitação e qualificação para o 

trabalho e adaptação ao mundo globalizado, tornando disponível à população 

de baixa renda a tecnologia de informação, oferecendo cursos em que se 

utilize o conceito de cidadania e a cobrança de mensalidades de valor 

simbólico e a colaboração voluntária de membros da comunidade. 

A oportunidade de um curso de elaboração de projetos sociais, 

promovido pela Cáritas e a Fundação Getúlio Vargas, possibilitou desenvolver 

este projeto com a finalidade de situar os moradores da comunidade na era 

digital e oferecer condições de disputar espaço, enquanto cidadãos 

participativos e produtivos. 

Diagnóstico: 

o Morro dos Tabajaras se situa na Zona Sul do Rio de Janeiro e 

compreende o Morro da Saudade, o Morro dos Cabritos e o Morro São João. 

Os morros da Saudade e dos Cabritos compõem a paisagem da Lagoa, 

Copacabana e Botafogo. 

José Martins Barroso, proprietário de terras em Copacabana, mandou 

construir uma estrada de meia rodagem, onde pudessem transitar carruagens 
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e cavaleiros em direção à praia, ligação que começava na Rua Real Grandeza, 

subindo a grota entre os morros de São João e da Saudade. Está assim criada a 

segunda passagem que levava á Copacabana. 

Possui uma população aproximada de 16 mil indivíduos e um total de 

3500 moradias. Residem nordestinos, mestiços e negros, que são maioria. 

o nível de escolaridade é baixo e o índice de analfabetismo é alto. Os 

estudantes têm que se deslocar para outras localidades, como Botafogo e 

Copacabana, para poderem freqüentar a escola. Tem-se aproximadamente 50% 

de católicos, 40% de evangélicos e 10% de outras religiões. 

Toda a comunidade possui rede de esgoto, energia elétrica e água 

encanada. O comércio é fraco e a cultura e lazer, praticamente inexistentes. 

Não há problemas com deslizamentos de terra. Os meios de comunicação 

existentes são, basicamente, o telefone e cartas. 

O transporte é bom, facilitando a locomoção dos moradores. Passam 

pela comunidade as seguintes linhas de ônibus: 

136 - Copacabana/Rodoviária 

463 - São Cristóvão/Copacabana 

154 - Central/lpanema 

434 - Grajaú/Leblon 

435 - Grajaú/Leblon 

521 - Metrô Botafogo/Gávea 

522 - BotafogoNidigal 

Nessa comunidade, que ocupa partes de Copacabana e de Botafogo 

encontramos algumas fontes de apoio como a Prefeitura, uma ONG chamada 

"Afirmação", que é formada pela Associação de Moradores, a "União de 



61 

Mulheres do Morro do Cabrito" e o "Viva-Rio", além do apoio da Pastoral da 

Criança. 

Existem alguns projetos sociais como de cursos pré-vestibular, cursos 

de alfabetização, duas creches (uma da prefeitura e uma da Igreja Católica, 

ambas localizadas na Rua Euclides da Rocha, n° 120 e 316, respectivamente), 

um CEMASI e quatro quadras esportivas. A relação com o narcotráfico é 

estável, não impedindo este tipo de ação da comunidade. 

Público-alvo: 

Este projeto se destina à todos os moradores interessados da 

comunidade do Morro dos Tabajaras, uma vez que a iniciativa objetiva cursos 

básicos de informática a todas as idades, respeitando o limite espacial da sala 

escolhida para a realização dos cursos. 

Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Reduzir a exclusão digital, melhorando a capacitação profissional dos 

moradores da comunidade através do ensino de informática. 

Objetivos Específicos: 

Criar espaço para cursos de capacitação; 

Promover cursos de capacitação profissional na área de informática; 
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Possibilitar a criação de multiplicadores. 

Justificativa: 

Nos dias atuais, quando o mundo se vê tomado por um processo de 

globalização proporcionado pelos avanços tecnológicos nos meios de 

transporte, pelo aumento da velocidade e do alcance da mídia e, 

principalmente, pela expansão da internet, não ter acesso aos conhecimentos 

básicos de informática é uma forma de exclusão - a exclusão digital. 

Este desconhecimento gera exclusão porque tudo hoje em dia é 

informatizado: empresas, bancos, lojas, serviços públicos, informações, etc. 

Um "excluído digital" tem dificuldade de conseguir empregos; transitar por 

bancos e repartições públicas; de obter informações; de se relacionar com 

outras pessoas e com o mundo como um todo - enfim, um "excluído digital" 

tem dificuldade de viver. 

A maior parte destas pessoas encontra-se compreendida nas camadas 

inferiores de nossa sociedade, aquelas que não possuem recursos financeiros 

para comprar computadores ou mesmo fazer cursos de informática. Assim 

sendo, além das muitas dificuldades que as populações de baixa renda já 

enfrentavam na vida anteriormente, de uns tempos pra cá foi acrescentada 

mais uma, a necessidade de se manter informado sobre as novas tecnologias 

que surgem a cada instante no mundo. 

Visando minimizar este problema, no que diz respeito à comunidade do 

Morro dos Tabajaras, elaborou-se este projeto de curso de informática, o qual, 

por sua vez, virá suprir a carência de estudos deste tipo na comunidade, já que 

a mesma não possui nenhum curso de computação para seus moradores. 

Desta forma, todos os moradores interessados poderão realizar cursos 

através de um pagamento de mensalidades irrisórias que serão destinadas à 
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manutenção e limpeza do espaço. Os cursos lhes propiciarão melhores 

chances no mercado de trabalho, o qual exige, cada vez mais, que os 

candidatos a uma vaga de emprego tenham conhecimentos de informática, 

mesmo em cargos básicos como balconista, vendedor, atendente, 

recepcionista, auxiliar administrativo, etc. 

Além disso, toda a comunidade se sentirá mais integrada à sociedade, 

por saber-se possuidora dessa nova possibilidade. Esta integração se dará a 

partir do momento em que aumentar o diálogo entre a população da 

comunidade e a "do asfalto", uma vez que ambas poderão tratar de assuntos 

antes restritos ao segundo grupo. Esta maior integração ocasionará, por sua 

vez, poderá ocasionar um aumento na auto-estima dos moradores da 

comunidade. 

Outro fator positivo que não pode deixar de ser levado em consideração 

é o fato de que este curso trará inúmeros benefícios ao segmento jovem desta 

população, o qual, certamente, será o mais influenciado por este projeto. São 

as crianças e, principalmente, os adolescentes quem mais se interessam por 

cursos de informática. Além da capacitação profissional, os jovens vêem na 

informática uma fonte de aprendizado e diversão, que vai muito além de 

simples jogos. Com ela, eles têm ao seu alcance inúmeras ferramentas que 

lhes permitem suprir carências do dia-a-dia, solucionar problemas de lógica, 

fazer novos amigos, conhecer novas realidades, criar animações gráficas, etc. 

Com isto eles se mantêm ocupados e ganham uma nova perspectiva de vida, 

mais consciente de seu valor como pessoa, o que certamente contribuirá para 

afastá-los do crime e da violência. 

Viabilidade: 

Técnica: A dimensão da sala é compatível coma idéia do projeto. Por 

estar dentro da comunidade, o espaço é bem situado, além de ser um lugar 
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arejado e bem provido de áreas verdes em volta. Há como se buscar recursos 

humanos aptos e dispostos a trabalhar. 

Econômica: Existe mão-de-obra para a devida adaptação do espaço e 

manutenção do curso. O prédio possui água encanada, rede elétrica, esgoto e 

saneamento básico. 

Financeira: Depende da apresentação do projeto às alianças e parcerias e 

da aprovação do mesmo, para que sejam conseguidos financiamentos. Além 

desses, a cobrança de uma taxa simbólica mensal para ajuda de custo com o 

pagamento de luz, água e materiais didáticos. 

Gerencial: O gerenciamento do projeto ficará a cargo da Pastoral da 

Criança e de possíveis parcerias como o próprio professor e/ou instrutor. O 

espaço disponível está sob a posse de Severina Lúcia do Nascimento Silva, 

que é parceira e administradora do projeto, e foi cedido por ela para a 

concretização do curso. Social: Se o projeto tiver apoio e for realizado, vai 

melhorar a qualidade de vida de toda a comunidade, independentemente da 

idade, vai trazer mais competitividade no mercado de trabalho, socialização, e 

cidadania. 

Ecológica: A realização desse projeto não prejudica o meio ambiente, já 

que a obra é padronizada, necessitando de uma avaliação técnica. O lixo será 

recolhido em dias alternados pela Conlurb, serviço de coleta permanente já 

implantado no local. 

Parcerias: 

Severino José da Silva entra como parceiro do projeto na 

responsabilização pela reforma e adaptação do local. Ele é Mestre de Obras e 

voluntário no projeto. 

Severino Ronaldo do Nascimento Silva entra como parceiro na 

adaptação da parte elétrica do espaço cedido. Ele é estudante no último ano de 

eletrotécnica no CEFET e voluntário no projeto. 
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Severina Lúcia do Nascimento Silva entra como parceira ao 

disponibilizar o espaço para a realização dos cursos. Tal espaço fica 

localizado no terraço de sua casa e é de uso comunitário, identificado como 

"Salão da Fraternidade". Se situa na comunidade de São João Batista. 

Os cursos de computação S.O.S. Computadores, Microlins e Microcamp 

entra como parceiros do projeto ao disponibilizarem informações sobre 

funcionamento de cursos de computação. 

Equipe de acompanhamento: 

Ana Beatriz Moreira dos Santos; 

Deise Bruno Queiroz; 

Joelma do Nascimento Silva; 

Maria de Fátima Avelino; 

Rosana Mendes dos Santos Costa. 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1 -TíTULO DO PROJETO: 

O projeto elaborado é de uma Pastoral da Terceira Idade, com o nome de 

Vivenciando a Feliz Idade. 

2 - APRESENTAÇÃO: 
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Como resultado de uma parceria da Cáritas com a Fundação Getulio Vargas, para 

realização de um curso sobre Elaboração de Projetos, foi elaborado um projeto 

comunitário para implantação na comunidade Vila do Pinheiro - Maré. 

A equipe de trabalhos pastorais da paróquia São José Operário, que será a 

responsável pela execução do projeto, identificou a necessidade de implantação de 

uma Pastoral da Terceira Idade no local. 

Inspirada na campanha da fraternidade do ano de 2003, que tem o foco no 

abandono e descaso com que muitas vezes os idosos são tratados, representantes 

da paróquia resolveram aproveitar a parceria com a FGV para estruturar um projeto 

comunitário voltado para suprimento das necessidades emocionais e sociais de 

indivíduos da comunidade pertencentes à terceira idade. 

3 - DIAGNOSTICO DO LOCAL 

1) Como e quando surgiu a comunidade (Histórico): 



Os moradores mais antigos da Maré, lembram saudosos da bela Ilha do Pinheiro, 

que começou a ser aterrada em 1980, pelo Projeto Rio, para dar lugar a Vila do 

Pinheiro. 

Antes de ser aterrada pela União, a Ilha era usada pela Fundação Oswaldo Cruz, 

que criava macacos para experiências. Tinha até um laboratório no local. 
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Em 1983, o BNH (Banco Nacional de Habitação) iniciou um processo de remoção 

dos moradores das áreas de palafitas, para as casas construídas na Vila do 

Pinheiro. De acordo com informações, a comunidade possui cerca de 2.300 casas e 

16.100 moradores. 

Na comunidade, encontram-se importantes pontos de referência da Maré, como: o 

Parque Ecológico; o CIEP Gustavo Capanema; onde funciona um Posto Médico; a 

Ciclovia, com suas áreas de lazer; Igrejas e um comércio grande. 

Circulam no local ônibus, microônibus e kombis, para vários locais do Rio de 

Janeiro. 

Temos um projeto para desenvolver um trabalho com jovens da comunidade. 

2) Origem do nome: 

Originou-se devido a ter-se no local muitos pinheiros, para criação de macacos, 

havendo experiências em laboratório que funcionavam também neste local. 

3) Número de habitantes? 

Cerca de 16.000 habitantes, onde cerca de 1900 seriam idosos acima de 60 anos. 

4) Características da população quanto à origem, raça, escolaridade, situação 

econômica, religiosidade, idade prevalente, relação de gênero e de geração: 
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Características da população quanto à origem: maioria migrante nordestino. Raça: 

mestiços (brancos e negros). Grau de escolaridade: diferenciada, prevalecendo mais 

analfabetismo. Situação econômica razoável. Religiosidade: diversificada. Idade: O a 

90 anos (em média), prevalecendo as mulheres. Relação de gênero e geração: 

crianças, idosos. 

5) Meios de locomoção: 

Ônibus, microônibus e kombis, para diversas áreas do Rio de Janeiro. 

6) Meios de comunicação: 

Temos uma Central Telefônica (telefone comunitário). 

7) Nível de organização quanto as entidades existentes (Igrejas, Associações, 

movimentos, etc.): 

uma igreja católica (São José Operário Vila do Pinheiro) 

um centro comunitário, onde funciona uma sala comunitária, que tem como objetivo 

ajudar a população, com sua horta com plantas medicinais, que são extraídas para a 

produção de: xaropes caseiros, ervas para chás, garrafadas para gastrite, diabetes, 

menopausa, controle de peso, e também a multi-mistura que ajuda na desnutrição. 

três Assembléias de Deus, 

duas Igrejas Batistas 

seitas religiosas: Igreja Universal, Casa da Bênção, etc. 

duas creches, 



duas Associações de Moradores. 

8) Assistência à saúde, quanto a Posto de Saúde, Casa de Saúde, Hospitais 

(próximos): 

04 farmácias 

02 clínicas 

02 Postos de Saúde 

01 ótica 

02 hospitais: Fundão (Ilha) e Hospital Geral de Bonsucesso. 

9) Saneamento Básico (água, lixo, esgoto e luz): 

Saneamento básico excelente. Exemplo: coleta de lixo diariamente, luz no local e 

rede de esgoto excelente. 

to) Comércio e indústria locais, lazer e cultura: 

12 padarias 

04 farmácias 

04 supermercados 

05 açougues 

01 Parque Ecológico 
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02 creches 

20 escolinhas de alfetização 

01 Ciep 

02 Projetos Escolas 

04 quadras de esportes 

04 campos de futebol 

ciclovia. 

11) Pontos positivos e Pontos negativos da comunidade: 

Positivos: um ótimo comércio, transporte diversificado, e o crescimento de projetos 

para melhorar o local. 

Negativos: o "Poder Paralelo" (tráfico), medo das pessoas que saem e voltam às 

suas casas, depois de uma jornada de trabalho. Necessidade de mais médicos, no 

Posto de Saúde da localidade. 

4 - PÚBLICO-ALVO 

o público-alvo do projeto são os Idosos, a partir de 60 anos, moradores da 

comunidade. Serão beneficiadas também as famílias desses idosos, que poderão 

contar com atividades sociais, educativas e de entretenimento para seus parentes. 
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5 - OBJETIVOS: 

OBJETIVO GERAL: 

o objetivo principal do projeto é promover a integração social dos idosos da 

comunidade. 

OBJETIVO ESPECíFICO: 
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Além de melhorar a auto-estima do idoso, envolvendo-o em atividades prazerosas, a 

implementação do projeto contribuirá para o bem-estar de toda a família. 

6 - JUSTIFICATIVA 

Os maiores benefícios da criação do projeto para a comunidade são: 

Melhoria da qualidade de vida dos idosos, através do envolvimento destes em 

diversas atividades; 

Elevação da auto-estima dos participantes, evitando a sensação sentida e vivida por 

muitos idosos de que "não servem p'ra nada"; 

Diminuição da incidência de maus tratos por parte dos familiares, incomodados com 

a ociosidade de seus parentes idosos; 



Possibilidade de elevação do nível de renda das famílias, através da 

comercialização de peças confeccionadas nas oficinas de crochê, tricô, artesanato, 

etc. 

Os benefícios da criação deste projeto para os financiadores são: 
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Para a paróquia, será a viabilização do cumprimento de sua missão evangelizadora. 

Para as organizações financiadoras, além da efetivação da Responsabilidade Social, 

o maior retorno percebido será a visibilidade que a implantação deste projeto 

poderá proporcionar. A Comunidade da Maré é bastante populosa. Particularmente, 

a Vila do Pinheiro possui de cerca de 16.000 (dezesseis mil) habitantes. Sua 

localização, nas proximidades das vias expressas Linha Vermelha e Avenida Brasil, 

também favorece as ações de Marketing Social das empresas interessadas em 

financiar o projeto. 

7 - VIABILIDADE DO PROJETO 

Viabilidade Técnica: 

A comunidade possui indivíduos habilitados e com experiência no trato com idosos, 

disponíveis para trabalhos voluntários como: agentes de saúde, prática de ginástica 

para a terceira idade, ensino de trabalhos manuais (os próprios idosos 

freqüentadores ensinariam uns aos outros), orientação básica em saúde e 

coordenação de brincadeiras e eventos sociais. 

Viabilidade Econômica: 
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A localização e a estrutura do local são adequadas ao acesso dos idosos. Inclusive, 

foi confirmada a possibilidade de acesso até mesmo a usuários de cadeira de rodas. 

Viabilidade Financeira: 

Os recursos humanos que serão utilizados no projeto têm característica voluntária, o 

que facilita bastante a questão financeira. Como é uma pastoral o espaço, bem 

como suas instalações, será doado pela igreja. 

Viabilidade Gerencial: 

Existe fácil acesso e apoio de ONG' s e do comércio local. Se necessário, serão 

tentadas parcerias com empresas também. 

Viabilidade Social: 

Certamente o projeto trará benefícios sociais como possibilidade do aumento da 

renda local e melhoria da qualidade de vida, especialmente dos idosos. 

Viabilidade Ecológica: 

Não foi encontrado nenhum aspecto do projeto que pudesse ser considerado 

prejudicial ao meio ambiente, pois sistemas de água, esgoto e coleta de lixo no local 

são freqüentes e bem estruturados. 
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8 -INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Além da elaboração do projeto, temos como avaliar o andamento deste, 

demonstrando e monitorando os resultados alcançados de 3 em 3 meses, através de 

questionários de acompanhamento dos indicadores a seguir: 

INDICADORES CRITÉRIOS 

Número de idosos atingidos Eficácia 

Melhoria do bem-estar dos idosos Eficácia 

Aumento da auto-estima dos idosos Efetividade e Sustentabilidade 

Custo por idoso beneficiado Eficiência 

Número de atividades realizadas Eficácia 

Participação/envolvimento na Efetividade e Sustentabilidade 

pastoral_freqüência às atividades 

Número de famílias dos idosos Eficácia 

participantes das atividades de 

integração 

Número de voluntários familiares dos Efetividade e Sustentabilidade 

idosos 

Número de famílias dos idoso que Efetividade e Sustentabilidade 



elevaram a renda como resultado das 

competências adquiridas no projeto 

9-ANEXOS 

Programação das atividades relativas ao projeto 

Orçamento inicial do projeto 
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PROJETO CONSTRULAR 

APRESENTAÇÃO 

Este projeto é oriundo da experiência do Ministério Extraordinário da 

Comunhão Eucarística (MECE) da Paróquia Nossa Senhora da Consolação e 

Correia. Nas visitas pastorais realizadas na comunidade, observaram-se, condições 

de moradias extremamente precárias para muitas famílias. 

Em acordo como o Pároco Frei Dionísio do Carmo Silva, foi conseguido, com 

o apoio da ONG espanhola Pró-menor a reconstrução de quatro casas. A partir 

dessa experiência, este projeto visa dar continuidade a essa ação, pois existem 

muitas outras moradias nas mesmas condições. 

1 Diagnóstico 

A comunidade a ser atendida é o Morro do Encontro que fica situada na 

Estrada Grajaú-Jacarepaguá (avenida Menezes Cortes, do km O ao km 2). O acesso 

a comunidade é feito por três passarelas e por uma via construída, recentemente, 

pelo projeto favela bairro. O Morro do Encontro é uma comunidade marcada pelo 

medo, pela violência e ameaça constante de morte aos seus moradores, devido a 

disputa pelo comando do tráfico pelas facções criminosas presentes no local. 

Segundo o presidente da associação de moradores o nome desta comunidade 

surgiu devido aos escravos que fugiam das fazendas vizinhas e encontravam-se lá, 

formando um quilombo. Na comunidade residem nordestinos, mestiços e negros, 

que são maioria. São aproximadamente 6.500 habitantes, segundo dados do 

programa Favela Bairro. 
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o nível de escolaridade é baixo e o índice de analfabetismo e alcoolismo é 

bastante alto. A faixa etária predominante está entre os 25 e 50 anos. Destaca-se a 

grande quantidade de desempregados e de jovens que estão envolvidos com o 

tráfico e a prostituição. Considerando os que possuem religião pode-se dizer que 

50% são evangélicos, 40% católicos e 10% espíritas. A geração de renda é 

praticamente inexistente. 

A comunidade possui duas quadras de esporte e uma creche, que atende 

também comunidades próximas. Cerca de 80% da comunidade possui rede de 

esgoto. E quase 100% possuem energia elétrica e água. Os estudantes têm que se 

deslocar para outras comunidades para poderem freqüentar a escola. 

O transporte é bom, possuindo várias linhas de ônibus, facilitando a 

locomoção dos moradores. O comércio é extremamente fraco e não há projetos 

culturais, lazer e escolas na comunidade. 

Um fato que chama a atenção é a presença, em grande parte das famílias, de 

apenas a figura da mãe e dos filhos. Normalmente os pais estão ausentes ou foram 

mortos no narcotráfico. 

Como pontos positivos percebe-se uma interação entre a associação de 

moradores e a igreja, que vem buscando alternativas e melhorias. A relação com o 

narcotráfico é estável, não impedindo este tipo de ação da comunidade. 

2 Beneficiários 

O projeto priorizará famílias que residem nas áreas de risco da comunidade, 

dando preferência as famílias que possuem crianças, idosos e/ou deficientes físicos, 

e que estejam com suas residências comprometidas. 
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3 Objetivo Geral 

Construir casas dignas, retirando as pessoas que moram em situação de risco 

para locais seguros dentro da própria comunidade, promovendo a cidadania e a 

auto-estima. 

3.1 Objetivos Específicos 

Estabelecer parcerias; 

Mobilizar a comunidade para o trabalho em sistema de mutirão; 

Construir as casas. 

4 Justificativa 

A construção das casas é necessária porque vai prover várias famílias de 

uma casa digna para morar. Muitas das casas são de "pau a pique,,2 com barro, com 

estruturas completamente comprometidas e localizadas em áreas de risco. A 

execução desse projeto promoverá a cidadania dessas pessoas, melhorando a sua 

qualidade de vida, contribuindo para o meio ambiente, visto que as pessoas serão 

retiradas das áreas de risco. 

2 Casas construídas com pedaços de madeiras catadas no lixo, papelão, plástico e, as vezes, 
alvenaria sem amarração. 
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5 Programação 

Semanas 

ATIVIDADES 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

-01 Medir Terreno 

02 Fazer o projeto da obra 

03 
Fazer orçamento do material de 

construção 

04 Limpar e preparar o terreno 

05 Compra do material de construção 

06 Fazer alicerce e levantar paredes 

07 Fazer acabamento 

08 Acompanhamento 

-09 Entrega da casa a família beneficiada 

6 Metodologia 

A elaboração do projeto foi feita por uma equipe composta por pessoas das 

paróquias Nossa Senhora da Consolação e Correia, Santo Antônio de Água Santa e 

São Vicente de Paula, que já trabalham como voluntárias na comunidade a ser 
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atendida. A equipe realizou visitas e se manteve em contato com a comunidade 

durante todo o processo de elaboração do projeto. Foram feitas também reuniões 

com a associação de moradores da comunidade atendida. A participação foi o 

elemento-chave no processo de elaboração do projeto, tanto por parte dos membros 

da equipe quanto por parte da comunidade que forneceu as informações. 

7 Parceiros 

Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia; 

Subprefeitura do Méier; 

Engenheiro José Carlos; 

ONG espanhola Pró-menor. 

8 Orçamento Geral 

9 Acompanhamento do projeto 

o projeto será acompanhado pela equipe composta pelas seguintes pessoas: 

Dirce Galvão: Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística (MECE); 

Maria do Carmo da Silva Calixto: Coordenadora da terceira idade; 

Silvia Fatima Rodrigues Pereira: Coordenadora da terceira idade; 

Vera Lúcia Machado de Melo: Coordenadora da terceira idade; 



Frei Dionísio do Carmo e Silva: Pároco da paróquia de Nossa Senhora da 

Consolação e Correia; 

Flávio: Vice-presidente da associação de moradores da comunidade do Morro do 

Encontro; 
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Iraci: Secretária da associação de moradores da comunidade do Morro do Encontro. 



ANEXO - ORÇAMENTO DETALHADO 

Fonte Disqr,c;ão Unidéid~ Gudbtldade V~bgl:t!(em R$) 
<,,)c, 

' '" o<,~, 

: ,,><A!iíHf<i''','< ,:i 

Ullltii'J9 Total 
'<:112:,i: 

MATERIAL DE'ê;é"STRUQÃb 
" '~," " 

Tijolos 20 x 20 Milheiro 3,2 188,00 601,60 

Telhas de amianto 2,44 x 0,5 Unidade 22 7,00 154,00 

Cimento Saco 25 20,00 500,00 

Areia Caminhão 1 240,00 240,00 

Brita Caminhão 1 280,00 280,00 

Pedra Caminhão 1 280,00 280,00 

Terra preta Caminhão 1 160,00 160,00 

Ferro (Vergalhão) 5/16 Vara 1 15,86 15,86 

Ferro (Vergalhão) 3/8 Vara 1 17,00 17,00 

Ferro (Vergalhão)1/4 Vara 1 9,00 9,00 

Ferro (Vergalhão) 4/2 Vara 1 3,50 3,50 

Perna 3x3 Metro corrido 1 1,70 1,70 

Tábuas 30 cm Metro corrido 1 13,40 13,40 

Sarrafo 10 cm Metro corrido 1 1,10 1,10 

Canos p.v.c. 3/4" Vara 1 15,50 15,50 
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Canos p.v.c. 25 mm Vara 1 7,99 7,99 

Canos p.v.c. 100 mm Vara 1 29,50 29,50 

Canos para água Y2 Vara 1 9,90 9,90 

Fios Rígido 2,5 mm Rolo 100m 1 28,00 28,00 

Portas internas sanfonada 0,80 x Unidade 3 55,80 167,40 

2,10 

Portas internas sanfonada 0,60 x Unidade 2 44,10 88,20 

2,10 

Porta externa 0,80 x 2,10 Unidade 2 80,00 160,00 

Esquadrias (janelas) 1,20 x 1,00 Unidade 4 56,63 226,52 

Esquadrias (basculantes) 0,80 x Unidade 1 34,85 34,85 

0,60 

Arame queimado Kg 6 4,50 27,00 

Prego Kg 10 3,90 39,00 

Quadro disjuntor Unidade 1 8,55 8,55 

Disjuntores 30A Unidade 1 4,25 4,25 

Caixa d'água Unidade 1 124,80 124,80 

Tintas p.v.a. Lata 18 L. 3 83,32 249,96 

Ardósia interna 15 x 30 Metro 5,40 0,00 

quadrado 

Pia Unidade 1 59,60 59,60 
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Sanitário Unidade 1 58,06 58,06 

Lavatório Unidade 1 27,50 27,50 

Chuveiro Unidade 1 18,90 18,90 

Torneira para pia Unidade 1 11,95 11,95 

Torneira para lavatório Unidade 1 10,39 10,39 

Plafunier Unidade 5 1,00 5,00 

Lâmpadas 60 watts Unidade 5 1,00 5,00 

Tomadas (jogo completo) Unidade 10 1,90 19,00 

Condvite 1/2 rolo 50 m 1 9,50 9,50 

Interruptor Unidade 10 2,10 21,00 

Ralo para banheiro Unidade 2 10,50 21,00 

Ralo para cozinha Unidade 1 1,50 1,50 

Fita isolante Rolo 4 6,95 27,80 

Parafusos para telha Unidade 50 0,40 20,00 

Caibro Metro 6 21,95 131,70 

Ripa 0,00 

Caixa de gordura Unidade 1 26,20 26,20 

': :" 

SUSTOTAL 
'" :,) , ',,~; 

3972,68 

';' ,i,:"", , 
MA~RIÁL DÉ APOIO 

J.:;:/ ',' 

c,:: 'i 
, 
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Carrinho de mão Unidade 1 40,00 40,00 

Escada Unidade 1 0,00 

Enxada Unidade 1 9,80 9,80 

Enxadão Unidade 1 9,80 9,80 

Pá Unidade 1 9,80 9,80 

Picareta Unidade 1 17,50 17,50 

Serrote Unidade 1 19,50 19,50 

Nível Unidade 1 5,17 5,17 

Prumo Unidade 1 6,24 6,24 

Trena Unidade 1 9,00 9,00 

Balde Unidade 3 1,80 5,40 

Furadeira com broca Unidade 1 124,54 124,54 

Peneira Unidade 1 6,50 6,50 

Cavadeira Unidade 1 24,95 24,95 

Roldana Unidade 1 6,59 6,59 

Corda Metro 20 1,20 24,00 

Colher de pedreiro Unidade 4 7,71 30,84 

Desempenadeira Unidade 4 5,61 22,44 

" 

'.'~'~~~i~§,' ;,,";,~~,I:L~;i 
r;i;: 372,O~ SUBYTOTAL i::."" 

c ," 'I :'~' ": ' 
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MÃO DE OBRA . 
. 

Pedreiro 

Carpinteiro 

Mestre de obra 

Serventes 

Fiscal de obra 

SUB\'TOTAL 

TOTAL 4344,75 
... 
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

CÁRITAS BRASILEIRA 

CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS 

, 
PROJETO COMUNITARIO RECRIANÇA 

Andreia Teixeira da Silva 

Edna Alves Botelho 

Leila Maria da Rocha Rodrigues 

Vilma Nunes Souza Alves 
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1. APRESENTAÇÃO 

Em agosto de 2003, em um curso oferecido há 13 anos pela 

Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Cáritas Brasileira3
, 

surgiu a idéia da elaboração do Projeto Recriança que tem 

como objetivo a construção de um novo local para o 

funcionamento da Pastoral da Criança vinculada a paróquia de 

São Roque, no bairro de Vila Valqueire, município do Rio de 

Janeiro. 

A elaboração desse projeto contou com a colaboração dos 

participantes do curso com o apoio da coordenação do curso. 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1 Apresentação e características da comunidade 

A comunidade de Vila Valqueire está situada em uma área 432,22 

hectares4
, no Município do Rio de Janeiro. A população da 

comunidade é de aproximadamente de 30.000 pessoass. 

3 Cáritas é uma instituição da Igreja Católica, de âmbito internacional, com 146 organizações 

membros, atuante em 194 países. No Brasil, a Cáritas Brasileira é um organismo da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, ligada ao setor Pastoral Social. Ela foi criada em 12 de 

novembro de 1956, constituindo-se em sociedade civil, sem fins lucrativos. Busca soluções 

adequadas mediante os processos de serviço social. Planeja e promove a ação conjunta das obras 

ou movimentos que visem a assistência social; e a promoção humana. 

4 Jornal O Dia On line de 09 de dezembro de 2002. 
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Em Vila Valqueire o transporte é realizado por três linhas de 

ônibus e também por transporte alternativo (vans), porém as 

sinalizações das ruas são precárias. É uma região que enfrenta 

problemas sérios na questão de violência, não possuindo 

nenhuma delegacia na região, o que se tem são dois polígonos 

de segurança e uma iluminação que abrange toda região. 

A comunidade conta com 6 escolas públicas, 18 escolas 

particulares e uma unidade de uma universidade particular, a 

qual oferece quatro cursos de graduação. Na região há 17 

praças e um Shopping Center. 

Na área de saúde, a população enfrenta sérios problemas, pois 

para terem um atendimento, as pessoas precisam se deslocar 

para outras localidades, na medida que o bairro não possui nem 

um posto de saúde. O que há na região são dois hospitais 

particulares, que atendem a pequena parte da comunidade em 

melhores condições econômicas. 

Os moradores da favela "Morro São Silvério", que está próxima 

do bairro Vila Valqueire, são os que possuem as piores 

condições de vida. A favela não possui saneamento básico. O 

que existe são poucas famílias com bomba d'água, entretanto o 

restante dos moradores precisa descer o morro para poder 

buscar água em uma "bica" na entrada da favela. A maior parte 

5 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE /Censo 2000. 



das casas da favela é barraco de madeira em condições 

precárias de higiene e sem ventilação. 
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No bairro de Vila Valqueire há varias igrejas evangélicas e duas 

paróquias católicas, que são a paróquia de São Roque e a 

paróquia da Divina Misericórdia. Na paróquia da Divina 

Misericórdia acontece um curso de alfabetização para adultos e 

na paróquia de São Roque têm o funcionamento de 3 (três) 

pastorais sociais: os Vicentinos fornecem cesta básica, roupas 

e calçados; a Pastoral da Bondade fornece sopas todas as 

noites para as pessoas que moram nas ruas de Vila Valqueire e 

Madureira; e a Pastoral da Criança. 

2.2 Funcionamento da Pastoral da Criança 

A Pastoral da Criança que atua na igreja de São Roque 

acompanha famílias carentes do bairro, principalmente as 

famílias residentes na favela "Morro São Sivério". A pastoral é 

composta por voluntários da própria comunidade. A Pastoral da 

Criança faz um acompanhamento mensal das gestantes e 

depois do nascimento as crianças são assistidas até o seis (6) 

anos de idade. Esse acompanhamento das gestantes e das 

crianças acontece da seguinte forma: 

Gestante: 



- acompanhamento mensal da gestante, orientando a 

importância de se fazer o pré-natal e verificação se a mesma 

está em dia com a vacina antitetânica; 

-Verificação através de uma fita braquial se a gestante está 

desnutrida; 

- Orientação às mães quanto às noções básicas de higiene, 

alimentação alternativa e saúde; 
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-Mensalmente é entregue a gestante o "Laço de Amor" que são 

folhas que dão as seguintes informações: seus direitos, 

importância da alimentação de qualidade e de baixo custo, 

Higiene, Importância do banho de sol, o mal que o cigarro e 

qualquer tipo de droga possa a fazer à saúde do bebê, 

incentivando a fazer caminhada e evitar ficar muito tempo 

sentada ou deitada; Preparação do seio para amamentar seu 

filho, incentivo a amamentação, informação sobre a formação 

dos membros do feto. 

Após o nascimento: 

- É realizado o encaminhamento do recém nascido ao fórum 

para o seu registro; 

-A criança recebe flúor a cada 6 meses a partir dos 4 anos; 

-Acompanhamento das vacinas; 
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-Acompanhamento escolar; 

-Orientação da Alimentação Enriquecida, que é a multimistura6
; 

- Acompanhamento Pediátrico Mensal no dia da Celebração da 

Vida; 

- Orientação às mães quanto às noções básicas de higiene, 

alimentação alternativa e saúde; 

-Encaminhamento as mães para os postos de vacinação; 

-Temos a Celebração da vida "Dia do Peso" que é realizado 

mensalmente. Após a pesagem é oferecido um lanche, sopa, ou 

Nescau com pães, bolos enriquecidos com multimistura. 

Sempre passando para as mães a importância da alimentação 

saudável e o aproveitamento das folhas e talos; 

Devido ao número crescente de atendimentos, atualmente, são 

atendidas 49 famílias e 80 crianças, a paróquia vem 

atravessando um problema, que é a falta de espaço para o 

funcionamento da Pastoral da Criança. Outro problema 

identificado pela falta de espaço suficiente foi a impossibilidade 

6Para combaterem o problema da subnutrição das crianças é fornecida uma alimentação 
enriquecida, conhecida pelo nome de Multimistura, que vem trazendo resultados positivos. A 
multimistura contêm: farelo de trigo, que é peneirado e torrado. Após este processo o farelo é 
misturado no pó da casca do ovo, aipim, semente da abóbora, mamão e girassol. Estas 
sementes são lavadas, secadas ao sol, torradas, trituradas e peneiradas. 
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de acompanhamento das crianças após seis anos de idade. 

Com um espaço próprio poder-se-ia fazer um atendimento 

odontológico completo. Outra questão foi uma experiência em 

que nutricionistas fizeram palestras para a conscientização dos 

participantes do programa da Pastoral da Criança, mas devido 

também pela falta de espaço não se pode dar continuidade às 

palestras. 

Identificando essa necessidade a comunidade resolveu elaborar 

esse Projeto para ser submetido à aprovação deste órgão. 

Sendo importante salientar que a paróquia já possui um terreno 

para ser construído o novo espaço para o funcionamento da 

Pastoral da Criança. 

3. BENEFICIÁRIOS 

O projeto tem como prioridade atender as crianças e as mães 

carentes do bairro. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Específico 

Construção do prédio para atendimento social, criando 

melhores possibilidades da atuação da Pastoral da Criança. 

4.2. Geral 



95 

Auxiliar na educação, saúde e na promoção de cidadania para 

os moradores da comunidade, ampliando desta forma, a 

presença da Pastoral da Criança. 

5. JUSTIFICATIVA 

Com a construção do prédio poderá ser ampliado o 

trabalho da Pastoral da Criança oferecendo palestras, um 

atendimento médico e odontológico melhor. O atendimento das 

crianças poderá ir além dos 6 (seis) anos. Desta forma, um 

maior números de pessoas poderão ser assistidas, uma vez que 

essas mães e crianças se encontram desamparas pelo poder 

público. 

6. PROGRAMAÇÃO 

N° ATIVIDADES 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

mês " " mês " mês mes mes mes 

1 Comprar material de X X X X X X 

construção 

2 Limpar e preparar terreno X 

3 Fazer alicerces e levantar X X X 

paredes 

4 Fazer acabamentos: X X X X 
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rebocos, instalações 

elétricas, hidráulicas e 

sanitárias 

5 Acompanhamento X X X X X X 

6 Entregar o Centro à X 

comunidade 

7. ORÇAMENTO GERAL 

Discriminação Valor 

Material de Construção 

Despesa com pessoal 

Total 

8. PARCERIAS 

O projeto contará com parceria da arquiteta Renata Botelho. É 

de sua autoria a elaboração da planta do prédio para o 

funcionamento da Pastoral da Criança, que se encontra em 

anexo. 

Outro parceiro do projeto será a Brimel - Material Elétrico 

LTDA. 
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9. ADMINISTRAÇAO DO PROJETO 

O projeto será administrado pela equipe composta dos 

seguintes elementos: 

• Andreia Teixeira da Silva - Voluntária de apoio - Igreja São 

Roque 

• Edna Alves Botelho - Líder da Pastoral da Criança - Igreja 

São Roque 
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• Leila Maria da Rocha Rodrigues - Voluntária de apoio - Igreja 

São Roque 

• Vilma Nunes Souza Alves - Coordenadora Vicariato Urbano -

Pastoral da Criança 

• Padre Jorge Chmielecki 

10. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO 

O acompanhamento do projeto será feito quinzenalmente pela 

comunidade, em reuniões com a equipe de administração do 

projeto. 
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ANEXOS 

ORÇAMENTO DETALHADO 

Fonte Discriminação Unidade Quantidade Valor Valor 

unitário total 

(Em (Em 

Real) Real) 

1. Alvenaria 

Tijolo (20x20) 500 0,22 110,00 

Tijolo (20x30) 

Cimento Saco 388 17,90 6.945,20 

Brita 1 m2 23 m2 44,00 1.012,00 

Areia Lavada 1 m2 30 m2 35,00 1.050,00 

Areia Emboço 1 m2 21 m2 35,00 735,00 

Vergalhão3/8 1 92 19,90 1830,80 

Vergalhão 3/16 1 137 4,30 589,10 

Vergalhão 5/16 1 36 14,50 522,00 
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Telhas de Amianto 1 20 7,50 150 

2. Instalações 

Elétricas 

Fios (2,5mm) rolo 250 26,80 6.700,00 

Luminárias 1 26 37,90 985,40 

completas 

Disjuntor 1 3 3,9 11,70 

Interruptor 1 8 2,9 23,20 

Tomadas 1 18 2,00 36,00 

Caixa de disjuntor 1 1 8,90 8,90 

Caixa de luz 1 8 0,40 3,20 

3. Instalações 

Hidráulicas 

Canos % 1 m 24 18,00 432,00 

Canos Y2 1 m 12 14,00 168,00 

Descargas 1 6 14,00 84,00 

Sanitários 1 6 48,00 288,00 

Lavatórios 1 6 24,00 144,00 
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Caixa D'água (1000 1 2 195,00 390,00 

I) 

Torneiras Lavatório 1 6 11,00 66,00 

Ralos 1 10 5,50 55,00 

Sinfão 1 8 4,90 39,20 

4. Acabamento 

Caixonete 1 8 27,00 216,00 

Soleira 1 8 3,80 30,40 

Azulejos 1 m2 60 8,90 534,00 

Piso 1 m2 170 10,90 1853,00 

Portas (internas) 1 7 29,00 203,00 

Janelas (1,20) 1 9 63,00 567,00 

Basculantes 1 3 32,00 96,00 

(80x100) 

Tinta 1 6 75,00 450,00 

Portas duas faces 1 1 110,00 110,00 

(GDE) 

Bancada da Pia 1 1 290,00 290,00 

(3,12x60) 



101 

Massa Corrida 1 12 13,50 162,00 

5. Esgoto 

Tubos de Esgoto 1m 12 22,00 264,00 

para 

Sanitários (1 OOmm) 

Tubos de Esgoto - 1 m 18 14,00 252,00 

Pias 

E (40mm) Banheiros 

5. Despesas com 

Pessoal 

Total 27.406,10 
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Costurando Oportunidades 

Apresentação 

Esta idéia nasceu deu um grupo de líderes da Pastoral da Criança, cadastrada na 

Paróquia Santa Margarida Maria de Alacoque em Senador Camará, devido à 

carência das famílias assistidas pela Pastoral. Através de reuniões comunitárias, as 

líderes puderam perceber os principais problemas existentes na comunidade, 

surgindo a idéia então, de criar-se uma oficina, onde as famílias acompanhadas pela 

Pastoral seriam beneficiadas, e posteriormente, outras famílias da localidade. 

Diagnóstico 

Senador Camará está situado na zona Oeste, XVII região administrativa 

(Bangu), na cidade do Rio de Janeiro, nos domínios do Maciço da Pedra Branca, 

envolvido pelas serras do Medanha e de Bangu, possuindo um relevo 

moderadamente acidentado. 

Apresenta um dos menores totais pluviométricos da cidade (em torno de 1100 

mm anuais). 

No princípio do século XVIII, Senador Camará se caracterizava pela atividade 

canavieira e pela presença de grandes fazendas. 

No final do século XIX, chega o ramal de Santa Cruz da Estrada de Ferro 

Central do Brasil, que acelerou o fim da cultura agrícola na região, contribuindo para 

a urbanização e formação do bairro. 

Número de Habitantes 



Total Masculino Feminino 

103.427 49.767 53.660 

População Residente na comunidade em grupos de idade 

o a 4 anos 10.336 

5 a 9 anos 10.114 

10 a 19 anos 20.595 

20 a 39 anos 36.669 

40 a 59 anos 23.700 

Acima de 60 anos 9.825 

A população é de origem portuguesa, nordestina e mineira, sendo que a 

maior parte não possui o 10 grau completo. 

A maioria da população é de baixa renda, porém algumas famílias são de 

classe média. 

Meios de Transporte 

918- Bonsucesso- Jardim Violeta 

923- Vila da Penha- Jardim Violeta 

393- Castelo Bangu- Jardim Violeta 

S/22- Campo Grande- Bangu 
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Meios de Comunicação 

Telefone 

Rádios Comunitárias (03) 

Organização 

o bairro possui um centro comunitário, associações de moradores( Terra Brasil e 

Unidos do Viegas) e movimentos da 3ª idade. Possui também as paróquias: Nossa 

Senhora da Lapa, que originou a paróquia Santa Margarida Maria de Alacoque, de 

onde surgiram as capelas São Benedito, São Pedro e São Paulo. 

A comunidade possui somente 02 escolas de 10 grau( Professor Ernesto Francisconi 

e Ariena), e educação infantil de 1 ª a 4ª série. Possui também 01 posto de saúde 

para atendimento à comunidade e não possui hospital. Luz, água, saneamento de 

esgoto e coleta de lixo, são inexistentes em algumas localidades do bairro. 

Em termos de comércio, a comunidade possui: 

06 padarias, 06 mercadinhos, 02 mercados 

06 farmácias, 01 fábrica de biscoitos 

01 centro cultural, 06 praças para lazer 

Pontos negativos 

Falta de canalização do Rio larapuí 

Inundações, deslizamentos, rolamentos de pedras e violência nas favelas 

Falta de saneamento básico em alguns pontos do bairro 



Poucas escolas estaduais de 1 ° e 2° grau 

Falta de pavimentação em algumas ruas 

Pontos Positivos 

Ações existentes em paróquias próximas a comunidade e trabalho realizado por 

Igrejas Evangélicas. 

Trabalho da casa comunitária feita com jovens, idosos e crianças. 

Transmissão de informações importantes por rádios comunitárias, como o "Viva a 

vida" da Pastoral da Criança. 

Trabalho social de esporte e lazer nas associações de moradores 

Projeto "Terra Brasil" da Fazenda do Viegas com atividades para a 3ª idade. 

Público Alvo 

Todas a comunidade e, em especial, os jovens que foram acompanhados 

pela Pastoral da Criança desde o nascimento. 

Objetivo Geral 
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Capacitar pessoas da comunidade para que possam conseguir o seu próprio 

sustento 

Objetivos Específicos 

Selecionar a pessoa que dará o curso 

Cadastrar os interessados em participar do curso 
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Obter o material necessário para o início do curso 

Justificativa 

Os participantes esperam aprender a fazer roupas, para poder vendê-Ias, 

melhorando assim as suas condições financeiras. Poderá ser formada também, uma 

oficina de corte e costura, de onde os alunos, ao término do curso, participarão, 

ganhando uma percentagem e ficando o restante para ajudar na construção do 

espaço que a comunidade pretende desenvolver. Nesse espaço, seriam realizadas 

principalmente as atividades da Pastoral da Criança, o que daria à comunidade uma 

melhor qualidade de vida, já que nesta o índice de desemprego é extremamente 

elevado. 



107 

"Cinema e Cultura no Parque" 

Apresentação 

o projeto "Cinema e Cultura no Parque" é fruto de uma idéia surgida na 

em um curso de elaboração de projetos, parceria da FGV com a Cáritas, para a 

criação de um espaço cultural, através da execução de sessões de filmes como 

forma de entretenimento da população na comunidade Vila Parque da Cidade. 

Diagnóstico 

o Parque da Cidade, na Gávea, surgiu na época de D. João VI, que residiu 

no lugar onde hoje existe um museu. No passado, o rei encantou-se com o clima 

agradável e a vegetação natural. Além de preservar a floresta nativa, ele plantou 

algumas espécies que hoje formam um lindo parque, repleto de pracinhas e 

gramados, campo de futebol, bosques, alamedas bem arborizadas, etc. Sua 

entrada, pela estrada Santa Marinha, possui um importante portal com uma guarita 

com vigia que fecha no final da tarde. Os moradores das casas no interior do Parque 

contam com uma entrada ao lado que se mantém aberta, porém a iluminação dentro 

do Parque é precária ao entardecer. 

A comunidade Parque da Cidade tem hoje status de Vila, herdando por isso 

seu nome, além de uma história muito rica e digna de ser conhecida pela 

comunidade, como turistas que vão em excursões com guia turístico. O filme "Santo 

Forte", premiado no Festival de Gramado, foi filmado lá contendo depoimentos da 

comunidade. 

Próximo do palacete de D. João VI foram construídas mansões para abrigar a 

corte daqueles tempos. Uma dessas residências, em parceria com a Pontifica 
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Universidade Católica (PUC) e o Instituto de Fé e Cultura Loyota, oferece 

esporadicamente cursos artesanais abertos à comunidade. A própria PUC está 

instalada perto do Parque da Cidade e oferece 25% de suas bolsas de estudo para a 

Vila Parque da Cidade. 

A Rocinha, a maior favela da América do Sul, também se formou próximo da 

Vila Parque da Cidade o que facilita o transporte devido a uma infinidade de linhas 

de ônibus embora nem todas próximas. No interior da Vila, o acesso às casas é por 

escadarias ou ladeiras de ruas estreitas embora pavimentadas. Embora essa 

comunidade seja digna da de maiores atenções governo, não tem o marketing da 

Rocinha, por isso, há um expressivo contingente populacional. (principalmente 3ª 

idade) que confecciona artesanatos de qualidade e diversificados inclusive de 

material reciclados e competitivos com os produzidos na Rocinha. Contudo não há 

nenhuma divulgação, apoio político, ou meios de comercialização através de feiras 

populares. 

Em tempos passados não tinha separação de âmbitos estadual e municipal, e 

o Estado, junto com os funcionários do Parques e Jardins, eram os guardiões do 

lugar. Havia uma enorme piscina de pedra onde D. João se banhava. Porém ao 

passarem a responsabilidade para o município, e o seu descaso, fez com que regras 

de conduta antigas se engavetassem. Comodamente o município transformou em 

estacionamento a piscina do rei, aterrando-a. Os seus moradores originais 

emigraram do Norte e Nordeste, a maioria sem trabalho. O grau de escolaridade é 

baixo sendo grande o número de analfabetos e semi-analfabetos. A paróquia Nossa 

Senhora da Conceição da Gávea, oferece cursos de informática, alfabetização, 

português, matemática, inglês, espanhol, música, violão, dança de salão, entre 

outros para moradores da Vila Parque da Cidade. Com a ajuda da pastoral, algumas 

crianças são matriculadas na creche ou na escola. Alguns adultos obtêm seus 

empregos, também com a ajuda da Pastoral principalmente como empregadas 

domésticas. 

O trabalho da Pastoral da Criança na Vila Parque da Cidade floresceu, 

embora conte com poucos voluntários. Mensalmente o Instituto Nossa Senhora de 
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Lourdes sede suas dependências para a Pastoral realizar a pesagem infantil, uma 

festa para as crianças. Há recreação para os pequenos, lanche farto, doação de 

cestas básicas, além de objetos como carinhos de bebê, enxovais de neném e 

brinquedos para os mais necessitados. 

o índice de desemprego e sub-emprego é grande Há um significante 

contingente populacional trabalhando em serviços braçais mal remunerados e sem 

vínculos empregatícios formais além de inúmeras atividades caseiras. 

Com cerca de 4500 habitantes segundo o IBGE, o Parque da Cidade 

confunde-se com a Vila Parque da Cidade que surgiu nos limites das suas fronteiras. 

Seu nível organizacional é constituído por uma associação de moradores, não há 

Igreja Católica e há três Igrejas Evangélicas mesmo assim o catolicismo é 

preponderante, há uma Pastoral da Criança, uma creche, uma escola particular. Há 

um curso de culinária para reaproveitamento alimentar e outro de alfabetização para 

adultos realizado por uma de duas ONGs que existem. Não postos de saúde nem 

hospitais, sendo assim utiliza-se o Hospital da Lagoa ou o Miguel Couto. Perto do 

Minhocão e do Planetário da Gávea, há um posto médico que serve à comunidade. 

Além da PUC a Escola Parque atende especialmente deficientes auditivos, também 

com bolsa de estudos. 

A comunidade é bem servida por luz, água e telefone e as moradias são 

quase na totalidade de alvenaria. O lixo é coletado diariamente, porém precisa de 

latões em pontos estratégicos para atender uma minoria que joga lixo no chão 

dificultando o trabalho de limpeza. Na parte baixa da Vila Parque da Cidade tem um 

bom sistema de esgoto, mas apesar das promessas o programa Favela Bairro ainda 

não atendeu a parte alta fazendo que algumas casas tenham um esgotamento 

coletivo comprometendo a qualidade da água. 

No momento, os moradores da Vila Parque da Cidade aguardam uma 

licitação do Parque e Jardins para contratação de jardineiros e faxineiros, pois esse 

número é insuficiente. 
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A comunidade é composta por uma miscigenação de brancos, negros e 

mulatos, sendo esses últimos à maioria. A tranqüilidade da Vila Parque é regular, 

uma vez que não existem locais de consumo de drogas nem o trafico do mesmo. 

No lazer o lugar é muito carente. Não conta com casas de diversão, centro 

cultural, feiras populares, ou similar. Nos bairros periféricos como Gávea, Jardim 

Botânico e Leblon há inúmeras opções, no entanto são caras para os moradores 

locais. A diversão é resumida a casamentos, batizados, aniversários, chá de bebê ou 

o forró local. O jornalista Nelson Motta, visinho da Vila Parque, sempre que é 

solicitado comparece para ajudar em eventos como a festa do Dia das Crianças. 

Cotidianamente, o Parque da Cidade é freqüentado desorganizadamente por 

crianças e jovens da comunidade, que estão ociosas. Dentre as normas que não são 

mais respeitadas está a entrada de crianças descamisadas ou com uniforme de 

escola, pois essas estariam cabulando aulas. 

Público-Alvo: População da Vila Parque da Cidade em geral 

Objetivo Geral 

• Levar cultura e diversão para a comunidade de forma acessível, em vista da 

falta de possibilidades de diversão do local e a ociosidade de parte da 

comunidade. 

• Maior integração da comunidade 

• Estímulo ao desenvolvimento cultural 

Objetivos Específicos 

• Promover debates sobre cidadania, saúde, ética, educação, entre outros. 
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• Promover sessões de cinema na comunidade. 

Justificativa 

"Cinema e Cultura no Parque" levará cultura em através do cinema em 

sessões de vídeo diversificadas para a população em geral, da criança até o idoso, 

abrangendo: documentários, comédias, romances, literaturas, dramas e até um 

pouco de ação. Assim poderemos colocar ao alcance da população, lugares, 

autores, obras, que provavelmente somente em filme teremos a possibilidade de 

conhecer. Como resultado haverá um acréscimo de cultura e uma possibilidade de 

aprendizado para a comunidade Vila Parque da Cidade. 

Viabilidade Técnica: 

Após a construção do prédio haverá uma sala de 50 m2 propícia para a 

execução dos filmes sendo o espaço adequado para 50 pessoas. Os voluntários 

estão dispostos a participar das atividades que serão realizadas na própria 

comunidade. 

Viabilidade Econômica 

A cinemateca será instalada no prédio da prefeitura que está sendo 

construído na comunidade, possuindo instalações elétricas, rede de esgoto e 

saneamento. 

Viabilidade Financeira 

A aquisição de móveis, utensílios, materiais e outros, para o funcionamento 

serão obtidos através de parceiros e patrocinadores como órgão públicos e 

entidades que apóiam projetos culturais. Haverá uma fonte de recursos através da 

venda de gêneros alimentícios no local que ajudará nos custos de manutenção do 

espaço. 



112 

Viabilidade Gerencial 

A gerência está a cargo da Associação de Mulheres da Vila Parque da Cidade 

que é composta por voluntárias da própria comunidade. O grupo buscará parceiros 

para o financiamento do projeto e ficará responsável pelo gerenciamento do mesmo. 

Viabilidade social 

Este projeto ocasionará uma melhoria da qualidade de vida da comunidade 

uma vez que eleva a cultura, lazer, educação, informação, retirando muitos 

moradores da ociosidade, resgatando assim a cidadania. 

Viabilidade Ecológica 

Ajudará na educação ambiental pois através das sessões educativas a 

comunidade será conscientizada do seu papel na preservação do meio ambiente. O 

projeto não acarretará em nenhum dano ao meio ambiente. 

Predecessoras 1 

, Compra e instalação de móveis 2 

I Compra de material de limpeza 

e treinamento de pessoal 3 
Ar'nl1'lni'lrlhi'llTlF'ntn do projeto 

Programação de atividades (em meses) 
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Orçamento do projeto 

Fonte Descrição Unido Iouantidade Valor unitário Valor Total 

Móveis e Utensílios 

~asas Bahia Freezer Metalfrio Peça 1 R$ 1.340,OC R$ 1.340,OC 

Insinuante Iventilador de teto Peça 4 R$ 78,OC R$ 312,OC 

~asas Bahia [Tv 29" Gradiente Peça 1 R$ 1.356,OC R$ 1.356,00 

~asas Bahia DVD SVA Peça 1 R$ 450,OC R$ 450,00 

Shop. Matriz Bebedouro Master Frio Peça 1 R$ 417,00 R$ 417,00 

Shop. Matriz Estantes Peça 3 R$ 259,00 R$ 777,00 

~asas Bahia Microondas Peça 1 R$ 399,OC R$ 399,OC 

~asa Tilla !calhas Lamp. Fluorescentes Peça 7 R$ 39,9C R$ 279,3C 

!shop. Matriz !cadeiras Peça 5C R$ 59,OC R$ 2.950,OC 

!casa Tilla Porta sabonete líq. Peça 2 R$ 7,5C R$ 15,OC 

!casa Tilla ~estas de lixo Peça 10 R$ 2,5C R$ 25,00 

!casa Tilla Mesa Peça 2 R$ 319,OC R$ 638,OC 

!casa & Video Porta Fitas Peça 2 R$ 6,9C R$ 13,8C 

!casa & Video Suporte DVD Peça 1 R$ 20,00 R$ 20,OC 

!casa & Video Suporte TV 29" Peça 1 R$ 89,00 R$ 89,OC 
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Casa & Video Porta Canudos Peça :: R$ 7,50 R$ 22,50 

Casa & Video Porta Toalhas Peça 4 R$ 12,00 R$ 48,00 

Casa & Video ~uoprte Microondas Peça 1 R$ 20,00 R$ 20,00 

R$ 9.171,60 

Material de limpeza 

Mercadão Madureira Desinfetante 51ts 60 R$ 7,Oe R$ 420,00 

Mercadão Madureira Sabonete Líquido 51ts 60 R$ 16,00 R$ 960,00 

Mercadão Madureira Papel Toalha Pacote 60 R$ 7,Oe R$ 420,00 

Mercadão Madureira Papel Higiêncio Pacote 10 R$ 20,Oe R$ 200,00 

Mercadão Madureira Flanelas Unidade 12 R$ 0,70 R$ 8,40 

Mercadão Madureira Pano de chão Unidade 12 R$1,20 R$ 14,40 

Mercadão Madureira Sacos p/ lixo 100 uni. 3 R$ 18,00 R$ 54,00 

Mercadão Madureira Pá de lixo cabo longo Peça 6 R$ 3,50 R$ 21,00 

Mercadão Madureira Vassoura de pelo Peça 3 R$ 9,00 R$ 27,00 

Mercadão Madureira Vassoura de piaçava Peça 3 R$ 3,00 R$ 9,OC 

Mercadão Madureira Vassoura banheiro Peça 3 R$1,00 R$ 3,Oe 

Mercadão Madureira Rodo Peça 3 R$ 2,50 R$ 7,5e 

Mercadão Madureira Espanador Peça 3 R$ 6,00 R$18,Oe 
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Mercadão Madureira Isabão em pó ~ kg. 3 R$ 15,OC R$ 45,OC 

Mercadão Madureira Esponjas Unidade 6 R$ 0,5C R$ 3,OC 

Mercadão Madureira Oesuntupidor Peça ~ R$ O,4C R$1,2C 

R$ 2.211.50 

Material de consumo 

Ponto Frio OVOs Unidade 1': R$ 15,00 R$ 180,00 

R$ 180.00 

Potenciais Parceiros 

Em vista da localização da comunidade e das relações entre as atividades 

procuraremos firmar parcerias com as seguintes instituições: 

• Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

• Associação de mulheres da Comunidade Vila Parque da Cidade 

• Instituto Loyola 

• Fundação Walter Moreira 

• Pontifica Universidade Católica (P.U.C.) 
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Metodologia de Gestão 

A equipe do projeto estará convocando a comunidade para juntos 

determinarem prazos, atividades e voluntários para a realização das etapas do 

projeto. A equipe do projeto estará em freqüente contato com a comunidade através 

de reuniões previamente determinadas para um melhor acompanhamento do projeto 

e realmente atender às necessidades da comunidade. 

Equipe do projeto 

Marco Antônio Paranhos Restlen 

Presidente do Grupo União, Amor e Esperança. Membro do Comitê Ação e 

Cidadania - Rede de Comunidades na Luta Contra a AIDS (CEDAPS) e Núcleo 

Ecológico da Comunidade da Lagartixa. 

Maria Pedro da Silva 

Presidente do Grupo de Mulheres de Olaria. Coordenadora da Comunidade 

Yaoshuah (pavuna) e Comitê da Ação e Cidadania - Rede de comunidades na luta 

contra a AIDS. 

Lúcia Passos Corrêa Lima 

1 ª Secretária do Grupo de Mulheres de Olaria. 1 ª Secretária do Conselho de 

Defesa da Cidadania de Santa Dalila (CONDENSCIO). 

Carlos Alberto M. da Silva 
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Diretor da Equipe Ecológica Bike. Membro do Comitê da Ação e Cidadania -

Rede de Comunidades na luta contra a AIDS (CEDAPS). Membro da Pastoral da 

Criança. 
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PROJETO SOCIAL: projeto de um 

Programa de Saúde da Família 

veiculado ao posto de saúde existente 

na comunidade do 

Pavão-Pavãozinho 

"PROJETO BEM-VIVER" 
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Apresentação: 

Com a atuação da Pastoral da Criança na Comunidade do Cantagalo, 

levantou-se a necessidade de implementação de um Programa de Saúde da 

Família, cujo trabalho visa a promoção de saúde e prevenção de doenças. A 

mesma necessidade foi observada pela comunidade através da Associação de 

Moradores, que pleiteou junto à Secretaria de Habitação, quando da pesquisa 

para a aplicação do Favela-Bairro no Cantagalo. Esta entendeu que o pedido 

procedia, contudo dependia da permissão da Secretaria de Saúde. A 

Associação de Moradores ficou encarregada de agir junto à Secretaria de 

Saúde. 

Em agosto de 2003 surgiu a oportunidade de um curso, oferecido pela 

Cáritas e em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, de elaboração de 

projetos sociais. Através desse curso tivemos a oportunidade de elaborarmos 

um projeto com a finalidade de solicitar à Secretaria de Saúde a implantação 

do Programa de Saúde da Família que atuaria, na comunidade do Cantagalo, 

em conjunto com o posto de saúde já existente na comunidade do Pavão

Pavãozinho. 

Diagnóstico: 

Na divisa entre Copacabana, Ipanema e Lagoa, vizinho ao Morro do 

Pavão-Pavãozinho e com vista privilegiada da Zona Sul carioca, a comunidade 

do Cantagalo pertence à região administrativa da Lagoa. Seus principais 

acessos são pela Rua Saint Roman, por escadaria de 35 metros, em 

Copacabana ou pelo Ciep da Rua Alberto de Campos, em Ipanema. Também 

pela Rua Teixeira de Melo. 

A comunidade do Cantagalo situa-se sobre uma encosta irregular, em 

um morro de cota máxima (altitude) de 80 metros. Inúmeras são as árvores, e 

estas se apresentam espalhadas pelos terrenos. 
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o Cantagalo começou a ser ocupado nos anos 30, correu sério risco de 

remoção nos anos 60, mas resistiu. 

Público-alvo: 

Este projeto se destina à todos os moradores da comunidade do 

Cantagalo, uma vez que o programa objetiva o cuidado com a saúde da família. 

Objetivos: 

o objetivo desse projeto é levar, para a comunidade do Cantagalo, todos 

os benefícios do Programa de Saúde da Família, este por sua vez possui os 

seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: melhorar o estado de saúde da população, mediante a 

construção de um modelo assistencial de atenção baseado na prevenção, 

promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, 

em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS e dirigido aos 

indivíduos, à família e à comunidade; incorporar os Agentes Comunitários de 

Saúde - ACS, ao Sistema Único de Saúde - SUS, com a finalidade de contribuir 

na sua consolidação, bem como na construção de novo modelo assistencial 

mais compatível às necessidades da população. 

Objetivos Específicos: 

Promover o conceito de saúde como um direito de cidadania e como 

qualidade de vida; 

Promover a família como o núcleo básico da abordagem no atendimento à 

saúde da população, num enfoque comunitário; 

Prevenir as doenças e identificar fatores de risco aos quais a população 

está exposta; 
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Fornecer atenção integral, oportuna, contínua e de boa qualidade nas 

especialidades básicas de saúde à população adstrita, seja no nível 

domiciliar, ambulatorial ou hospitalar; 

Atender à população adstrita, preferencialmente através de agendamento, 

obedecendo as normas dos programas de saúde dos programas de saúde 

existentes, preservando entretanto, a possibilidade de atendimentos 

eventuais e domiciliares; 

Buscar a humanização do atendimento e, através do inter-relacionamento 

entre a equipe e a comunidade, proporcionar maior satisfação do usuário; 

Racionalizar o acesso ao fluxo interno do sistema de saúde (do nível de 

atenção primária até os de maior complexidade); 

Estimular a extensão da cobertura e o aumento da qualidade do 

atendimento no sistema de saúde; 

Garantir, aos profissionais do PSF, supervisão, educação continuada, 

cursos de capacitação e treinamento para aprimoramento; 

Divulgar, fundamentalmente junto à população envolvida, os dados 

produzidos pelos serviços, bem como informações sobre os fatores 

determinantes de doenças; 

Incentivar a organização da comunidade para o efetivo exercício do 

controle social; 

Gerar empregos para membros da comunidade no cargo de Agente do PSF. 

Justificativa: 

Saúde é direito de todo cidadão e cabe ao poder público a garantia de um 

atendimento de qualidade. Um grande número de doenças que acometem os 

indivíduos é evitável por ações preventivas já conhecidas e comprovadamente 
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eficazes. E, portanto, fundamental que todos os cidadãos tenham acesso à 

prevenção destas doenças, por meio das ações básicas de saúde. 

A meta desejada é atingir um nível aceitável de saúde com planos de ação 

formulados pelos poderes públicos responsáveis pela saúde da população. A 

promoção da saúde é essencial para o desenvolvimento econômico, social e 

pessoal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

o trabalho desenvolvido pelo Programa de Saúde da Família e dos Agentes 

Comunitários de Saúde (cidadãos da própria comunidade que são treinados 

para realizar visitas domiciliares e orientar as famílias), busca levar a cada 

domicílio o acesso ao tratamento e à prevenção das doenças. Estas equipes 

vão até sua casa, prestando atenção para reconhecer os principais problemas, 

evitando o deslocamento desnecessário às Unidades de Saúde e, juntos, 

procuram as melhores soluções para enfrentar os desafios locais que possam 

estar determinando os problemas de saúde, antes que eles de instalem de 

modo mais grave. 

A Secretaria Municipal de Saúde define o Programa Saúde da Família como 

a estratégia para reverter a forma atual de prestação de assistência à saúde. 

Visando estimular a implantação de um novo modelo, onde as Unidades 

Básicas de Saúde, transformadas em Unidades de Saúde da Família, passa a 

resolver a maior parte dos problemas de saúde (cerca de 85%), porque 

incorporam as ações programáticas de uma forma mais abrangente e passam 

a lidar com ações intersetoriais, como educação, saneamento, meio ambiente 

e outras, promovendo a qualidade de vida e intervindo nos fatores que a 

colocam em risco. 

o PSF tem como pressuposto uma atuação diferenciada, onde o vínculo, a 

co-responsabilidade e o sentimento de pertencer à comunidade são traduzidos 

em valorização profissional e formas diferenciadas de remuneração; trabalha 

tendo as famílias como aliadas na construção de uma vida saudável e no 

processo de cura e reabilitação; pressupõe uma grande interação com a 

comunidade, para o conhecimento da sua realidade, definição das prioridades, 



123 

desenvolvimento de ações individuais e coletivas, que promovem a qualidade 

de vida na direção do município saudável. 

o programa é constituído por equipes multiprofissionais, formadas por 

médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde e mais 

recentemente (outubro de 2000) deu-se a incorporação de dentistas à chamada 

equipe mínima. Cada equipe é responsável pelas famílias de uma determinada 

área (área adscrita) no Município. 

É pensando em todas essas vantagens do Programa de Saúde da Família 

que pleiteamos sua introdução na comunidade do Cantagalo, visto que a 

população sobrevive com um posto de saúde existente na comunidade vizinha 

do Pavão-Pavãozinho e postos em Copacabana, que são distantes de grande 

parte da população do Cantagalo. Pelo baixo nível econômico dos moradores, 

muitas vezes não há a possibilidade do pagamento do transporte para os 

centros de saúde. O PSF integra a comunidade, alcança a todos e conta com a 

participação da população. Como o posto de saúde mais próximo é o do 

Pavão-Pavãozinho, vemos que o PSF do Cantagalo pode estar veiculado à este 

posto, que serviria como suporte físico ao programa. 


