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ALONSO, Analúcia Alonso. A Contribuição do Terceiro Setor para a
Qualidade de Vida em Favelas: FGV/EAESP, 2002, 131 p.
(Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-graduação na
FGV/EAESP, Área de Concentração: Transformações do Estado e
Políticas Públicas).

Resumo: A melhoria na qualidade de vida constitui o objetivo das
ações do terceiro setor, principalmente, as ações das associações
comunitárias. Esse estudo comparou a qualidade de vida em duas
favelas - Monte Azul e Jardim Fim de Semana - localizadas na região
sul do município de São Paulo, cuja principal diferença é a existência
de uma associação comunitária consolidada. A partir de indicadores de
qualidade de vida, selecionados com a participação das comunidades,
a análise mostrou que a presença da associação comunitária na favela
Monte Azul influencia positivamente na qualidade de vida de seus
moradores. Ressaltam-se as melhores condições de renda, habitação
e segurança; a presença da Comissão de Moradores atuante na
comunidade, a percepção da cidadania expressa na conscientização
com a preservação do meio ambiente, coleta e lixo e do trabalho
voluntário. Uma análise qualitativa inicial identificou os critérios
cidadania ativa, capital social e liderança comunitária de SMOCK no
modelo de associação comunitária presente na favela Monte Azul. A
conclusão também indica que os resultados encontrados precisam ser
apropriados pelas comunidades estudadas para desenvolverem e
conquistarem melhores indicadores de qualidade de vida.
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Qualidade de Vida; Qualidade de Vida; Terceiro Setor ..

Escola d~ /\dm. ínlstração de IS Er.· ~- d > c '1 r J U ')---- - -----o? ..... I Úo,,; ••• r11 ,]

1
3.L\::) ,""-W • ~

21.03 (~\fo.\\'\
1----101-\ SL\ d.-

Tombo "

47Qj2tXJ2 ~ ~
SP-00025241-0



AGRADECIMENTOS

CENTRO DE ESTUDOS DO TERCEIRO SETOR CETS - FGV
NÚCLEO DE PESQUISA E PUBLlCAÇOES NPP - FGV

CAPES
INSTITUTO LIDAS

ASSOCIAçÃO ABRIGO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
CASA DOS MENINOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MONTE AzUL - ACOMA
LUIZ CARLOS MEREGE

MARIA DE CLÉOFAS FAGGION ALENCAR
CLEODON SILVA

MARIA REGINA
MARTAFARAH

MARTA ARRETCHE
MARIO AQUINO

ROSA ELISA BARONE
PERLA HOLANDA FAGGION ALONSO
PAULO JOÃO DE OLIVEIRA ALONSO

ANA RAQUEL FAGGION ALONSO
ORLANDO PEREIRA DE GODOY NETO

MATHEUS FAGGION ALONSO
NIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA

ÉBENE PASCOAL FAGGION
AMABEL CERA TIl FAGGION

TATIANA MANSOUR
ELAINE ucio

FRANCISCO
HENRIQUE MORAES

MARCIA E VALÉRIA
HOLANDA CERATII FAGGION

E TODOS AQUELES QUE TAMBÉM ACREDITARAM



PELO ESPAÇO E OPORTUNIDADE

PELO APOIO SEMPRE A POSTOS

POR VIABILIZAR MEUS ESTUDOS

PELO TRABALHO DE CONSTRUIR UM IDEAL

PELAS CONQUISTAS E ATENÇÃO CARINHOSA

PELO ESPAÇO DE TROCA DE IDÉIAS E MOBILIZAÇÃO

PELO BOM TRABALHO DESENVOLVIDO

PELA CONFIANÇA, ORIENTAÇÃO E VIBRAÇÃO POSITNA
POR SER MINHA MENTORA

PELA DEDICAÇÃO E SABEDORIA

PELA OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO
PELO EXEMPLO

PELO APOIO

POR ENSINAR SEMPRE

PELA AMIZADE

PELA DISPONIBILIDADE E ESFORÇO EM CONJUNTO
POR NÃO DESMERECER

PELO TRABALHO ARDUO

POR SER ESPECIAL

POR ESTAR SEMPRE PRESENTE

POR TER CEDIDO ESPAÇO
PELA INSPIRAÇÃO

PELO APOIO INCONDICIONAL
PELA HONESTIDADE AMIGA

PELA ORGANIZAÇÃO AMIGA
PELO IMPULSO

PELA PRONTIDÃO

PELOS VOTOS DE CONFIANÇA E APOIQ
POR SEMPRE OLHAR POR11ItM

POR FAZEREM PARTE DA CAMINHADA



"GRANDES REALIZAÇÕES NÃO SÃO FEITAS POR IMPULSOS, MAS PELA SOMA DE

PEQUENAS REALIZAÇÕES"

VlCENT VAN GOGH



SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS 10

LISTA DE TABELAS 10

LISTA DE MAPAS 11

APRESENTAÇÃO 12

PROBLEMA TlZAÇÃO 16

CAPíTULO 1 FAVELAS EM FOCO 18

1.1 HISTÓRICO 19

1.2 A FORMAÇÃO DE FAVELAS EM SÃO PAULO 24

CAPíTULO 2 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 30

2.1 TERCEIRO SETOR 39

CAPíTULO 3 METODOLOGIA 44

3.1 CONSIDERAÇÓES A RESPEITO DE QUALIDADE DE VIDA E PROGRESS046

3.2 REDEFININDO 'QUALIDADE DE VIDA' 48

3.3 MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 48

3.4 PARÂMETROS E LlMITAÇÓES 50

3.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS INDICADORES 51

3.6 FONTES DOS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA 52

3.7 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS INDICADORES 54

3.8 AS PECULIARIDADES LOCAIS 55

3.9 COMPOSiÇÃO DOS ELEMENTOS 56

CAPíTULO 4 CARACTERIZAÇÃO DAS FAVELAS 58

4.1 FAVELA MONTE AZUL 63

4.2 FAVELA JARDIM FIM DE SEMANA 64

CAPíTULO 5 RESULTADOS 72
5.1 Perfil demográfico 75

5.2 Educação 84

5.3 Emprego e Renda 89



5.4 Habitação 94

5.5 Segurança Pública 99

5.6 Cultura e Lazer 102

5.7 Meio Ambiente 105

5.8 Saúde 107

5.9 Cidadania 111

CONCLUSÃO 113

REFER~NCIAS 122

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DA FA VELA JARDIM
FIM DE SEMANA E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O
PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 125

ANEXO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA FAVELA MONTE AZUL (MEREGE, 2000) __ 126



LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1- IDADE DOS PAIS NA F. MONTE AZUL 78

GRÁFICO 2 - IDADE DOS PAIS NA F. JARDIM FIM SEMANA 78

GRÁFICO 3 - SITUAÇÃO CONJUGAL DO CHEFE DE FAMíLIA 79

GRÁFICO 4 - RELIGIÃO 82

GRÁFICO 5 - ESTADO DE ORIGEM DOS MORADORES DAS FAVELAS 83

GRÁFICO 6 - ESCOLARIDADE DOS PAIS - FA VELA MONTE AZUL 85

GRÁFICO 7 - ESCOLARIDADE DOS PAIS - FAVELA FIM DE SEMANA 85

GRÁFICO 8- RENDA MENSAL BRUTA POR DOMiCíLIO 90

GRÁFICO 9 - CONDiÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS PAIS NA FAVELA MONTE AZUL. _ 91

GRÁFICO 10 - CONDiÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS PAIS NA FAVELAFIM DE
SEMANA. 92

GRÁFICO 11- RECURSOS DO DOMiCíLIO 95

GRÁFICO 12 - UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 104

GRÁFICO 13- FREQÜ~NCIA DE ENTREGA DO LIXO NA COLETA PÚBLICA 106

GRÁFICO 14 - víCIOS NA FAMíLIA 108

GRÁFICO 15- TRABALHO VOLUNTÁRIO 112

LISTA DE TABELAS

TABELA 1.

TABELA 2.

EVOLUÇÃO DA POPULAçÃO RESIDENTE 18

CRESCIMENTO DA POPULAçÃO FAVELADA NO MUNiCípIO DE
~O~~O m

TABELA 3. POPULAçÃO RESIDENTE NO MUNIC/PIO DE SÃO PAULO 75

TABELA 4. POPULAçÃO RESIDENTE, DENSIDADE DEMOGRÁFICA, TAXA DE
CRESCIMENTO E ÁREA TOTAL. MUNiCípIO DE SÃO PAULO E
DISTRITO MUNICIPAL 76

TABELA 5. POPULAçÃO RESIDENTE EM FAVELAS 76

TABELA 6. DISTRIBUiÇÃO DAS FAM/LlAS, SEGUNDO SITUAÇÃO CONJUGAL
DO CHEFE NA RMSP 79

TABELA 7. RELIGIÃO (EM PESSOAS) 80

TABELA 8. MIGRAÇÃO - POPULAçÃO RESIDENTE, POR GRANDE REGIÃO
SUDESTE, SEGUNDO A NA TURALlDADE EM RELAÇÃO AO
MUNICípIO E À UNIDADE DA FEDERAÇÃO - 1999 84

TABELA 9. ANOS DE ESTUDO DO CHEFE DE FAM/LlA NO MUNiCípIO DE SÃO
~~O ~

TABELA 10. ANOS DE ESTUDO DA POPULAçÃO 87



TABELA 11. TAXA DE ALFABETIZAÇÃO NO MUNiCíPIO DE SÃO PAULO 89

TABELA 12. BENS DOMÉSTICOS (POR NÚMERO DE FAMíLIAS) 94

TABELA 13. DOMICíLIOS, POPULAçÃO RESIDENTE E PESSOAS POR
DOMiCíLIO 97

TABELA 14. CONDiÇÃO DE OCUPAÇÃO DE DOMiCíLIOS NO MUNiCípIO DE
SÃO PAULO (UNIDADE) 98

TABELA 15. TEMPO DO DESLOCAMENTO A TÉ O LOCAL DE TRABALHO 105

TABELA 16. REDE DE ESGOTO NO MUNiCíPIO DE SÃO PAULO 107

TABELA 17. PROBLEMAS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE víCIOS NA
FAMíLIA 199

TABELA 18. CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRÊS VEZES OU MAIS NA
SEMANA (EM NÚMERO DE FAMíLIAS) 111

LISTA DE MAPAS

MAPA DO MUNIC{PIO DE SÃO PAULO COM A LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA DA UPP 254 60

MAPA DO DISTRITO SÃO LUIZ COM A LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA DA UPP254. 61

3 MAPA DA UPP 254 COM A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS
SETORES CENSITARIOS DA FAVELA MONTE AZUL E DA FAVELA
JARDIM FIM DE SEMANA. 62

1

2

4 MAPA DA FAVELA MONTE AZUL COM SUA LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA E SUAS VIELAS. 73

5 MAPA DA FAVELA FIM DE SEMANA COM SUA LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA. 74

6 MAPA DA UPP254 COM A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES
CENSITARIOS DAS FAVELAS MONTE AZUL E JARDIM FIM DE
SEMANA E A POPULAçÃO DAS ZONAS 00 METRO 77

7 MAPA DA UPP 254 COM A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES
CENSITÁRIOS DAS FAVELAS MONTE AZUL E JARDIM FIM DE
SEMANA, IGREJAS E HOMiCíDIOS 81

8 MAPA DA UPP 254 COM A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES
SENSITÁRIOS DAS FAVELAS MONTE AZUL E JARDIM FIM DE
SEMANA E A REDE DE ENSINO. 88

9 MAPA UPP 254 COM íNDICE DE HOMiCíDIOS 100



12

APRESENTAÇÃO

Este trabalho é uma comparação de indicadores de Qualidade de Vida em

favelas que analisa o impacto do trabalho de Associações Comunitárias nestas

regiões. Trata-se de um estudo sobre duas favelas na região sul da cidade de

São Paulo, especificamente, a favela Monte Azul e a favela Jardim Fim de

Semana.

Estas favelas se constituíram em resposta à necessidade de moradia dos

trabalhadores no período de crescimento industrial de São Paulo mas, com o

desenvolvimento, configuram-se realidades muito diferentes. Uma das principais

diferenças está no fato de existir ou não uma organização formal consolidada.

Ao analisar a Qualidade de Vida dos seus moradores pode-se identificar os

resultados objetivos que as comunidades desenvolveram e explicitar as

diferenças entre as duas favelas.

A opção pela pesquisa empírica em duas favelas com tais características

buscou o confronto essencial na identificação prática dos indicadores. Além disso,

o histórico das duas favelas que serão objeto de estudo e a caracterização de

suas comunidades, vem isolar as diferenças que não podem ser controladas

somente com os indicadores estruturais.

A formação de organizações comunitárias está presente em nossa história

desde a emergência das primeiras cidades industriais modernas. Estas entidades

experimentaram uma variedade imensa de estratégias nos seus esforços para

revigorar a participação democrática e a cidadania, a construção de uma

consciência comunitária e para resolver problemas da comunidade. Segundo

PUTNAM (1994), as organizações civis locais constituem elemento vital para uma

democracia saudável.

No estudo sobre a sociedade americana, Alexis de TOCQUEVILLE (1962)
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também enfatizou a importância das associações voluntárias locais como

mediadoras entre cidadãos e governo. Ele ressaltou que a participação dos

indivíduos em associações contribui para a promoção de seu compromisso com a

comunidade e com a vida pública. Estas organizações são fundamentais para o

desenvolvimento de práticas de solidariedade, negociações com autoridades

públicas, reconhecimento público, responsabilização (accountabillity) e cidadania

ativa.

Nas últimas décadas, têm se desenvolvido diversos modelos teóricos de

organizações comunitárias, inclusive com investimentos de recursos financeiros e

humanos unicamente para disseminação desses modelos, com amplos debates

relativos a suas limitações e méritos. Do ponto de vista acadêmico, há,

atualmente, uma discussão sobre qual seria o modelo ideal de organização

comunitária, tendo em vista seus objetivos sociais mais amplos, tais como os

descritos acima, e seus objetivos mais específicos, no contexto e na finalidade

para os quais foi criada cada associação.

Na favela Monte Azul existe a Associação Comunitária Monte Azul -

ACOMA - que é uma organização reconhecida e premiada pela sociedade civil

pelo sucesso que tem conseguido no suporte ao desenvolvimento saudável da

criança e do adolescente. Essa entidade possui uma forma de gestão

organizacional peculiar cuja estrutura é formada por círculos de decisões, onde as

diretrizes são estabelecidas por consenso, tanto para as áreas específicas de

atuação como para a organização como um todo.

Com o intuito de analisar os resultados da Associação Comunitária Monte

Azul, MEREGE1 desenvolveu uma pesquisa que contém indicadores de qualidade

de vida na ACOMA. Apurar os mesmos indicadores numa favela do mesmo bairro

(distrito), mas que não desenvolveu associação comunitária consolidada, busca

1 MEREGE, Luiz C (2000) Qualidade de Vida em Favela - Os Resultados da Associação
Comunitária Monte Azul. Núcleo de Políticas Públicas EAESP Fundação Getulio Vargas. São
Paulo.
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apontar se, de alguma forma, é efetiva a importância das associações

comunitárias para a qualidade de vida dos moradores.

A proposta de estudar comparativamente duas comunidades de favelas

com tais características que pertencem ao mesmo distrito busca assegurar que,

em princípio, não existem diferenças nas condições encontradas para o

desenvolvimento social de ambas. Assim, a existência ou não de uma associação

comunitária pode ou não ser fator de influência para as possíveis diferenças na

qualidade de vida das comunidades.

Tendo como objeto de estudo apenas dois casos, os resultados não

permitem generalizações mas, um estudo comparado pode ajudar a compreender

como o associativismo pode resultar em melhoria na qualidade de vida e como a

metodologia aqui empregada pode ser útil em outros estudos.

o presente trabalho está organizado, em seu primeiro capítulo, na

problematização do estudo.

o capítulo dois trata do resgate da problemática sócio-econômica no Brasil,

na crise dos anos oitenta que desencadeou a deterioração das condições de vida

da população e do risco de explosão da violência social, bem como, a formação

de favelas, principalmente nos grandes centros industriais que vêm se

consolidando desde sua proliferação no final do século passado.

No capítulo três, apresenta-se um histórico sobre o desenvolvimento de

organizações comunitárias no mundo, segundo os principais pensadores, e

estudos desenvolvidos sobre o tema e como a comunidade, ou o chamado

terceiro setor, vem desenvolvendo sua função pública.

A partir daí, o capítulo seguinte trata da metodologia adotada na pesquisa,

o objeto de estudo e o histórico da pesquisa de MEREGE (2000), que é a base

para o estudo comparativo aqui proposto. Ainda contém as limitações da

comparação e inferência nos resultados visto a complexidade de fatores que



15

atuam simultaneamente em uma comunidade. O estudo tem o caráter de explicitar

as diferenças e semelhanças entre estas comunidades específicas e o reflexo na

qualidade de vida de seus moradores. Nesse mesmo capítulo, caracterizam-se as

duas comunidades, objetos do estudo, principalmente a formação das

associações comunitárias e o seu desenvolvimento.

Seguindo, o capítulo cinco traz a apuração dos indicadores e a análise que

compara a qualidade de vida nas duas comunidades.

o último capítulo apresenta algumas sugestões para continuidade de

estudos como este.
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PROBLEMATIZAÇÃO

No limite, o mérito do trabalho das associações comunitárias é a melhoria

da qualidade de vida da população beneficiária de suas ações. Todavia constata-

se que estas experiências com associações comunitárias não estão

sistematizadas e, portanto, não são conhecidos os resultados alcançados na

melhoria da qualidade de vida.

Um projeto social caracteriza-se pela interação de interesses comuns
na solução de problemas percebidos por um conjunto de pessoas, quer
num espaço geográfico delimitado na área urbana, vila, rua etc., quer
num espaço social fonnalizado em sindicatos, cooperativas, clubes,
associações etc. (...) Comunidade, assim, é entendida como o espaço
em que contatos sociais desenvolvem-se através de relações de
vizinhança, parentesco e de relações de trabalho (BUBER, 1982. P.66).

A avaliação de um projeto comunitário, como proposto neste trabalho, deve

ser vista como um processo educativo no qual o aprendizado é tanto daqueles

que buscam uma solução para seus problemas como daqueles que os apoiamo É

um processo educativo principalmente por dois motivos como destacaram

grandes educadores, entre eles Paulo Freire: I) somente aqueles que vivem o

problema são capazes de verificar com mais precisão as suas necessidades, pois

eles detêm um saber; 11)aqueles que apoiam um projeto (organização privada,

governamental ou não governamental) detêm um saber técnico que precisa ser

compartilhado com aqueles que detêm o saber da realidade da comunidade.

A avaliação de projetos comunitários é um conjunto de atividades no qual

se coletam, analisam e interpretam dados e informações para fazer um

julgamento objetivo de um projeto concluído ou de uma fase do projeto.

A proposta da avaliação de duas comunidades e não de dois projetos

sociais, é que desencadeou esta pesquisa de avaliação da condição social,

econômica e política segundo os interesses comuns de melhoria da qualidade de
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vida da comunidade.

Portanto, uma boa ferramenta para este processo de avaliação é o uso de

indicadores que são referenciais para que se avalie o nível de qualidade de vida

de uma determinada comunidade. Quando apuramos um indicador em uma

comunidade, obtemos um resultado que classificamos como positivo ou negativo,

frente a um parâmetro pré-determinado. Por exemplo, se detectamos o índice de

analfabetismo em uma comunidade onde atua uma associação comunitária cujo

objetivo é a melhoria na educação, a expectativa é de que esse indicador se

encontre num índice melhor ou igual à média nacional. Caso encontremos um

índice de analfabetismo inferior ao padrão teremos subsídios para questionar o

desempenho daquela associação bem como sugerir alterações nas suas ações.

Tudo isso envolve questões mais complexas como: a definição de

qualidade de vida, as discussões sobre quais indicadores seriam os mais

adequados para a avaliação, possíveis fontes desses indicadores, além de outras

questões acessórias como uma eventual periodicidade nessas avaliações. Tais

questões serão discutidas e consideradas neste trabalho cujo objetivo é retratar e

avaliar a qualidade de vida da comunidade residente na favela Monte Azul e na

favela Jardim Fim de Semana situadas em um mesmo distrito do município de

São Paulo. A escolha dessas comunidades se justifica tendo em vista o

reconhecimento da favela Monte Azul como um dos exemplos de sucesso no

desenvolvimento comunitário, onde se destacam a existência de duas

organizações comunitárias diretamente envolvidas no processo - Associação

Comunitária Monte Azul (ACOMA) e Comissão de Moradores; e na favela Jardim

Fim de Semana não existir um desenvolvimento associativo consolidado em

termos de capital social, cidadania ativa e liderança comunitária.
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CAPíTULO 1 FAVELAS EM FOCO

o fenômeno favelas na cidade de São Paulo surge ao lado do processo de

industrialização do país na década de 40. Como sede do parque industrial a ser

implantado, as cidades do sul e sudeste passaram a receber migrantes para

trabalhar nas indústrias e serviços, gerando a apropriação indiscriminada de

áreas públicas próximas aos locais de trabalho.

Especificamente no final da década de 70 e início da década de 80 - a

industrialização do sudoeste paulista - houve intensificação do crescimento de

favelas. Naquela época, o movimento migratório começa a declinar e o

empobrecimento da população passa a ser a principal causa da formação de

novos núcleos de favelas. Dentre esses novos núcleos, estão as favelas Monte

Azul e Jardim Fim de Semana.

Enquanto na década de 70, a população do Brasil crescia 32%, passando

de 70 milhões de habitantes para 93 milhões, a Região Metropolitana de São

Paulo apresentava um crescimento de 69% como mostram os dados da tabela 1.

Tabela 1. Evolução da População Residente

População Residente (em mil habitantes)
1960 1970 1980 1991 1996 2000

Brasil 70.191 93.139 119.003 146.825 157.080 169.591
Estadode São Paulo 12.824 17.772 25.041 31.589 34.121 36.969

Município de São Paulo 3.783 5.825 8.493 9.646
Região Metropolitanade São Paulo 4.791 8.140 12.589 15.445 16.583 17.835

9.839 10.406
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1960 - 2000.

Nesses anos de crescimento, as favelas se tornaram bairros e as políticas

públicas de urbanização já se somam às experiências nas grandes metrópoles

como São Paulo e Rio de Janeiro.
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1.1 HISTÓRICO

No início do século passado, as favelas abrigavam os pobres que, expulsos

dos cortiços, subiram o moro no entorno da cidade para se alojarem. Naquela

época a capital da República do Brasil - Rio de Janeiro - já estava marcada pela

formação de favelas. Também consta que os soldados, ao voltarem da Guerra de

Canudos em 1897, ganharam permissão para construir barracos em terrenos sem

valor de mercado como recompensa aos serviços prestados à pátria, formando

novos núcleos de favelas.

No Rio de Janeiro e Salvador, a existência de grande número de favelados

tem causa provável na condição de cidades litorâneas com grandes propriedades

do poder público, em particular do exército e da marinha. Os favelados

procuravam se fixar em áreas pouco aproveitáveis para receber edificações ou

menos sujeitas à valorização, como as encostas de morro e os alagadiços.

Segundo registro oficial da época, as favelas eram:

(...) áreas de habitações irregularmente construídas, sem arruamentos,
sem plano urbano, sem esgotos, sem água, sem luz. Desta
precariedade, resultado da pobreza de seus habitantes e do descaso
do poder público, surgiram as imagens que fazem da favela o lugar de
carências, do vazio a ser preenchido pelos sentimentos humanitários,
do perigo a ser erradicado pelas estratégias políticas que fizeram do
favelado, um bode expiatório dos problemas da cidade do "outro',
distinto morador civitaeoo', (ZALUAR;AL VITO, 1998. P.7)

No Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, existem documentos que sugerem:

A solução ideal para o problema do morro da Providência, infestado de
vagabundos e cnmmosos, onde não é possível ser feito
policiamento(. ..), não há ruas, os casebres são construídos de madeira
e cobertos de zinco, e não existe um só bico de gás. Parece que o meio
mais prático de ficar completamente limpo o aludido morro é ser pela

2 ZALUAR, Alba; ALVITO, Marcos (orgs) (1998) Um Século de Favela, FGV Editora. Rio de
Janeiro.
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Diretoria de Saúde Pública ordenada a demolição de todos os
pardieiros que em tal sítio se encontram, pois são edificados sem a
respectiva licença municipal e não tem as devidas condições
tüqiênices'.

As favelas tratadas como problema tiveram efetivamente um plano oficial

de "remodelação, extensão e embelezamento" preparado por urbanistas

franceses em 1927, o qual propunha a transferência da população ali residente.

Entretanto, esse plano não foi implementado e os anos que se seguiram retratam

o descaso e a dualidade" brasileira representada pelas favelas.

Na década de 40, o processo de industrialização do país levou muitos

trabalhadores a deixarem o campo e buscarem trabalho nas cidades,

principalmente nas regiões sul e sudeste, palco da implantação das indústrias. As

cidades, sem estrutura para receber tais trabalhadores, abrem espaço para

ocupações ilegais aumentando os núcleos de favelas em locais próximos ao

trabalho, com habitações precárias e sem infra-estrutura de água, luz ou esgoto.

Em 1948, foi realizado o primeiro censo nas favelas cariocas por iniciativa

da prefeitura do então Distrito Federal - RJ. Segundo o texto oficial que precede

as tabelas estatísticas do censo, os negros e pardos prevaleciam nas favelas por

serem hereditariamente atrasados, desprovidos de ambição e mal ajustados às

exigências sociais modernas". As críticas e as sugestões para resolver os

problemas das favelas foram publicadas nos jornais como sendo a "Batalha das

favelas" e propunha a "construção de habitações higiênicas em centros

residenciais devidamente urbanizados"; meses depois os mesmos jornais

destacavam a notícia como "plano grandioso que ficou apenas no papei".

3 Carta do delegado da 1oa Circunscrição ao chefe de Polícia dr. Enéas Galvão, de 4/11/1900.
4 Segundo Eunice Durham, a referência à dualidade brasileira, ou a existência de dois brasis
refere-se à oposição de um lado, a tecnologia rudimentar e a organização patrimonial tradicional,
baseado nas relações pessoais de dominação, lealdade e obrigações mútuas; de outro, um
sistema capitalista industrial em expansão, progressista e rico, fundado na concepção do lucro, da
racionalização, burocratização das instituições e na impessoalidade das relações. In: ZALUAR,
Alba; ALVITO, Marcos (orgs) (1998) Um Século de Favela, FGV Editora. Rio de Janeiro. P. 12.
5 ZALUAR (1998). P.13.



21

Na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1950 a Igreja e o Estado se

sentem ameaçados pela organização que se constituía nos morros: "É necessário

subir o morro antes que os comunistas desçam". Assim está dito em LIMA, 19896
.

Nesse mesmo período, ao lado das propostas da Igreja Católica e dos

programas do Estado, estudantes e pesquisadores entraram em contato com a

população local que começa a se politizar e exigir aprofundamento dos trabalhos

e propostas para novos programas.

Em 1957, foi criada a coligação dos Trabalhadores Favelados do Distrito

Federal no Rio de Janeiro, fundada com o objetivo de lutar por melhores

condições de vida para os moradores da favela "através do desenvolvimento de

um trabalho comunitário" (FORTUNA, 1974. P.104).

A identidade do favelado empresta aos excluídos um referencial e maior

possibilidade de lutar por direitos sociais.

No fim da década de 60 e início da década de 70, a repressão no país

coagia a população e, no caso das favelas, principalmente no Rio de Janeiro,

passavam pela onda do "remocionismo". A solução para os problemas das favelas

nesse período se daria não pela urbanização, mas pela remoção dos favelados.

As associações foram dilaceradas e muitas aderiram ao movimento pela

pressão e terror. Mesmo neste cenário, em 1972, 79 associações participaram do

11 Congresso de Favelados do Estado da Guanabara, onde defendiam a

urbanização.

De 1968 a 1975, em torno de 100 mil pessoas foram removidas, sendo

destruídas cerca de 60 favelas. Toda a pressão da época era reforçada pelo BNH

que desenvolvia programas de financiamento habitacional. Um dos fatores que

contribuiu para esfriar o remocionismo foi o deslocamento do financiamento do

BNH para as classes médias e altas, restando apenas 100 milhões de dólares, de

6 ZALUAR, (1998). P.29.
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350 milhões, para o projeto nas favelas.

Na década de 70, o discurso se modifica destacando-se a capacidade de

associação voluntária e experiências de amizade, o espírito cooperativo,

relativamente livre de crimes e de violência. Esse discurso justificava,

sociologicamente, as demandas para sua inclusão no campo da política e da

economia nacionais. No Rio de Janeiro, as favelas tornaram-se centros de

interesse para aqueles que pretendiam um mandato político, e durante muito

tempo, foram importantes currais eleitorais de vereadores, deputados ou

senadores.

Segundo KOWARICK (1979), em São Paulo os favelados jamais tiveram

um grau de organização semelhante aos do Rio de Janeiro. Contudo, tal fato não

significa que venham a ter menor capacidade de resistência ao poder autoritário e

iniciativa política.

A atuação do poder público na solução dos problemas das favelas foi

incentivada pelo incômodo que estas causavam à urbanização da cidade e não

por uma postulação dos moradores, fato este que explica o sentido do programa

de construção de parques proletários.

Época de contexto dominado pela cidadania regulada, os problema da

favela não podiam ser lidos pelo ângulo dos direitos sociais. Pré-cidadãos, os

habitantes das favelas não necessitavam de uma pedagogia civilizatória.

Ao final da década de 70, com a chegada do tráfico de cocaína à cidade", a

favela passou a ser vista como covil de bandidos e zona franca do crime. A

parcela da população da favela, em cada localidade, que responde pela fama é

ínfima, mas esta parcela passou a controlar negócios milionários. Eles negociam,

compram, ajudam amigos, e os milhares de "viciados" que entram na favela

7 o aumento do comércio de cocaína no país na década de 80 foi resposta à Política de Reagan
de impedir a entrada de maconha nos EUA em 1981, impulsionando o tráfico para os países do
Terceiro Mundo que encontraram na cocaína vantagem em relação à maconha para exportação.
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acabam por fazer despesas no comércio local, que afeta direta ou indiretamente

todos os moradores, inclusive os trabalhadores. Qualquer que seja a função

exercida a maioria dos envolvidos no tráfico vê aí, uma das poucas alternativas

economicamente viáveis à sua disposição.

Assim, "as favelas tiveram diferentes roupagens, sempre de acordo com o

contexto histórico específico, o favelado foi um fantasma, um 'outro' construído de

acordo com o tipo de identidade de cidadão urbano que estava sendo elaborada,

presidida pelo higienismo, pelo desenvolvimentismo ou pelas relações auto-

reguláveis do mercado e da globalização" (ZALUAR, 1998. P.15).

No início dos anos 80, entretanto, o processo de urbanização passou a

construir ruas e praças mais ou menos planejadas e, na busca de transformar as

favelas em bairros da cidade, surgiu o movimento do trabalho em mutirão. Nele, a

Prefeitura ou órgão financiador, compra materiais de construção e a população se

organiza, trabalhando nos finais de semana para construir suas próprias casas.

Esse trabalho em comunhão fortalece as evidências de comunidade presentes

nas favelas.

É importante considerar o papel crucial de inserção da favela quando se

trata de transformá-Ia em um bairro da cidade. Até hoje, existem favelas que não

estão literalmente no mapa. Os moradores não são reconhecidos como cidadãos

e não existem perante o poder público ou órgãos colegiados. A comunidade que

não está no mapa também não existe como cidadã na sociedade. O esforço de

mapeamento, de contagem da população, ainda hoje, depende exclusivamente da

participação da comunidade.

Nos anos 80 e 90, evidenciam-se novos atores nas favelas: banqueiros do

"jogo do bicho" e grupos dedicados ao tráfico de entorpecentes. É notado que os

processos e as lutas nas favelas estão longe de terminar. Primeiro, porque os

projetos têm implementação lenta e depois as favelas enfrentam, atualmente,

novos e terríveis problemas impostos pela polícia na repressão do tráfico e pelos
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próprios traficantes, cada vez mais afastados da população local.

As favelas, hoje, não estão à margem como considerou-se, ou se

considera. Elas têm suas especificidades, mas não são o mundo da desordem.

Segundo KOWARICK (1979), é preciso vencer o senso comum de longa história

preenchendo lacunas que a idéia de carência, de falta, de "comunidades

carentes" é insuficiente para entendê-Ia.

A favela elege políticos, ou os faz cair em desgraça, é um campo de

batalha freqüente na conquista de opinião pública. É também local de prática de

enriquecimento onde se gera financiamento nacional e internacional, tanto para

ações diretas de caráter assistencial e/ou religiosos quanto para pesquisas.

Nas favelas foram e são produzidos o samba do Rio de Janeiro, os blocos

de Carnaval, o pagode de fundo de quintal, o funk, a capoeira, e também livros,

poesias, versos ainda não musicados, peças de teatro e pessoas que se

destacam por um trabalho humano e inovador.

Para garantir a presença do cidadão na sociedade e, muitas vezes

expressar as rivalidades entre bairros pobres e favelas, a apoteose dos desfiles e

concursos carnavalescos substituiu, mesmo que em parte, o conflito violento nas

favelas do Rio de Janeiro. A pretensão à glória, a fama de artista ou desportista

movia e continua movendo as ambições pessoais nesses locais, marginalizados.

1.2 A FORMAÇÃO DE FAVELAS EM SÃO PAULO

Na Região Metropolitana de São Paulo, a formação de favelas teve início a

partir da década de 40, e no período até 64, foi marcado pelo laissez-faire urbano.

Os setores populares nessa fase viveram a crise da habitação e como que para

solucioná-Ia consolidou-se o padrão periférico de crescimento urbano. Houve

loteamento periférico, política de construção da casa própria e os mutirões de

autoconstrução. Nessas localidades, a classe se via livre das ameaças de
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despejos, constantes no centro da cidade pela falta de pagamento dos aluguéis, e

ganhavam habitação a baixo custo. Surgem nos loteamentos da periferia a prática

da especulação mobiliária, reservando nos lotes, áreas centrais que seriam

valorizados com a urbanização e vendidos posteriormente por preços mais altos.

o Estado Populista, presente nesse período, começa a intervir nas

questões urbanas e de habitação, mas é ausente na fiscalização e controle da

expansão urbana. A edificação de moradias ocorre de maneira não planejada ou

dirigida, formando núcleos periféricos sem infra-estrutura básica de água,

saneamento ou luz.

A implantação da indústria automobilística em São Paulo, impulsionou o

progresso desejado pela sociedade da época e desencadeou o acréscimo no

número de veículos na cidade. O poder público, em resposta, passou a investir

em demolições e alargamento de ruas da cidade, valorizando o automóvel,

símbolo de sucesso. Também, iniciou a substituição do transporte coletivo: do

bonde para ônibus. Esta escolha expressa a opção rodoviária à ferroviária, de

Juscelino (1956-1960) aos dias atuais.

Houve também rápida e maciça renovação de edificações na corrida pelo

progresso, uma iniciativa para transformar São Paulo no maior centro industrial da

América Latina. O trabalhador e o migrante que vieram em busca do progresso

são expulso do centro de São Paulo em direção à periferia sem nenhuma

estrutura.

Ainda neste período, a população da periferia mobiliza-se contra o descaso

do setor público, reivindicando as necessidades mínimas e concretas nos novos

loteamentos, isto é, os direitos básicos da cidadania.

O Estado, ao desenvolver uma política c1ientelista, em troca de apoio

eleitoral, gradativamente torna-se o responsável pelo suprimento desses serviços.

Com o golpe de 64, fim do chamado pacto populista e emergência do poder
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autoritário e repressor, São Paulo passa a ser a metrópole capitalista, com

investimentos maciços na acumulação de capital e privilégios para a camada mais

rica da população. As políticas públicas "foram canalizadas para uma

transformação urbana que beneficiou as camadas de média e alto poder

aquisitivo, ao mesmo tempo em que continuavam a se reproduzir múltiplas

periferias desprovidas de serviços básicos e em que as favelas, até então

insignificantes em São Paulo, passaram a crescer aceleradamente" (KOWARICK,

1979. P.134).

o Poder Público passa atuar autoritariamente no planejamento urbano

possibilitando financiamento, com recursos públicos, para a construção de

habitações, caso do Sistema Financeiro de Habitação - SFH e do Banco Nacional

de Habitação - BNH.

Em 1965, com a criação da Companhia Metropolitana de Habitação -

COHAB, a política de remoção de favelas passa a ganhar espaço como diretriz da

política habitacional, em que "mais de 50% da produção de habitações planejadas

seria destinada à remoção de favelas". Também no período da administração do

prefeito Faria Lima, de 1965 a 1969, São Paulo teve seu espaço urbano

remodelado à lógica de um sistema viário voltado para o transporte individual,

sujeitando ônibus e trens de subúrbio ao atraso e a superlotações". O transporte

coletivo, elemento básico para a mão de obra vender sua força de trabalho
•representa desde então, enorme desgaste para milhões de pessoas que entre as

horas trabalhadas e as de deslocamentos gastam 13, 14 ou até 16 horas diárias.

Além do transporte, as dificuldades para aquisição de terreno pelos

trabalhadores eram freqüentes, sobretudo a partir dos anos 70. Enquanto o valor

dos salários foi reduzido à metade entre 1959 e 1978, o preço do metro quadrado

de terreno chegava quase a triplicar. Assim, a casa própria, mesmo

8 BUENO, Laura M. M. (1992) Urbanização de Favelas - Uma Ação Possível, São Paulo. (mimeo)
In: D'ALESSANDRO (1999. P.42).
9 Em 1968 ocorriam 7 milhões de deslocamentos diários na RMSP, montante que em 1982 subia
para 17,6 milhões.
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autoconstruída como foi preponderante naquela época, nem sempre se constituiu

numa tarefa realizável e por esta razão foi crescente o número de favelas e

cortiços.

Os moradores das favelas são em sua maioria migrantes e grande parte já

está na favela há muitos anos, indicando que ela não é um estágio provisório,

nem um trampolim para melhores condições de vida. Ao contrário, muitos chegam

às favelas depois de terem vivido em condições habitacionais melhores,

fenômeno atualmente agravadó pelo acentuado aumento do número de

desempregados (KOWARICK, 1979).

Em 1975, no âmbito da COHAB criou-se um programa de saneamento que

chegou aos anos 80 com 92% da população servida por água encanada e cerca

de 60% com rede de esgoto sanitário, oferecendo melhores condições de vida

nas áreas periféricas.

A população não foi apática nesse período. Muitos movimentos surgiram na

periferia para obter água, esgoto e melhoria nos transportes. A construção de

creches e a luta pela regularização dos lotes clandestinos, é um destaque do

"Movimento contra o custo de vida - 1979". A ação da Igreja Católica com as

CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) articulou reivindicações e, de forma

embrionária, as pessoas começaram a se reconhecer, a perder o medo de pensar

e agir10.

A partir de 1981, a opção por se instalar nos bairros periféricos passa a

ficar cada vez mais difícil para o cidadão pobre. O desemprego e o salário real

impossibilitam o dispêndio mensal com aluguel das casas até mesmo na periferia

e leva milhares de pessoas a terem de encontrar uma solução habitacional que

não implicasse em qualquer custo monetário. As favelas e ocupações

expontâneas que já vinham crescendo desde a década de 70 tornam-se

10 KRISCHKE, 1984, p. 86 in KOWARICK, L (1979) A EspolíaçtJo Urbana, Paz e Terra. Rio de
Janeiro. P. 159
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insuficientes para abrigar a grande massa de trabalhadores sem outra opção de

moradias". "É nesse quadro que as invasões/ocupações de terra organizadas

ganham impulso, revelando um grau de mobilização e organização popular

anteriormente desconhecido nas lutas urbanas de São Paulo e que somente pode

surgir em função da existência de núcleos de aglutinação popular em bairros

periféricos formados no período anterior em boa parte, impulsionados pelas

CEBs."(KOWARICK, 1979. P. 162).

o crescimento da população favelada no município de São Paulo realizou-

se de forma uniforme partindo da zona central da cidade. Nos anos 70, houve

expulsão das favelas em direção à periferia devido ao encarecimento dos

terrenos. No mesmo período e seguindo aos anos 80 o crescimento das favelas

foi superior principalmente nas zonas sul e sudeste de São Paulo que abrigavam

70% das favelas do município. O crescimento, citado em epígrafe, pode ser

observado analisando os dados da tabela 212
.

Tabela 2. Crescimento da população favelada no município de São Paulo

Ano Pop. da Pop. do % da pop. favelada
favela13 município sobre pop. do município

(1) 1973 71.840 656.547 1.09
(1) 1980 375.023 8.558.841 4.40
(1)1987 812.764 9.247.560 8.92
(1)1991 1.071.288 9.626.898 11.12
(2) 1996 748.455 9.839.436 7.61
(3)Jardim São Luiz 46.905 223.252 21,01
Fontes: (1) PMSP, SEHAB/HABI, (1989) Favelas em São Paulo. São Paulo. (2) IBGE

Contagem populacionall1996. (3) Distrito do Jardim São Luiz pertence à cidade
de São Paulo - zona sul - onde se localizam as favelas Jardim Fim de Semana e
Monte Azul, que serão objetos de estudo neste trabalho. Os dados referem-se ao
IBGE - Contagem populacionall1996

11 Na década de 70, enquanto a população urbana de São Paulo cresceu cerca de 46%, o
contingente de favelados se elevou 446%. IBGE, 1980.
12 Tabela apresentada por D'ALESSANDRO, M. L. S. (1999). P 37
13 O IBGE considera favelas e assemelhados como Aglomerados Subnormais. Aglomerado
subnormal é o conjunto constituído por mais de 50 unidades habitacionais (barracos, casas ...)
localizadas em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular), com ocupação desordenada
e densa sendo, em geral, carente de serviços públicos essenciais.
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Nos anos 90, os novos assentamentos de favelas se desenvolvem na zona

leste de São Paulo, representando 30% do total da população das favelas

(Pesquisa FIPE/SEHAB, 1993). Eles se encontram numa situação de maior

precariedade e com maior risco ambiental, uma vez que há grande escassez de

áreas para invasão (D'ALESSANDRO, 1999). Atualmente, os favelados estão

ocupando pontes, viadutos, áreas de freqüente inundação e construções

abandonadas. Outro fenômeno presente nas favelas é a verticalização das

habitações. Sem espaço para construção os moradores passam a construir

sobrados para abrigar parentes ou inquilinos.

A formação de favelas fez nascer um novo personagem na sociedade, o

favelado, e junto com ele, novas relações sociais despontaram os movimentos

reivindicadores e de cooperação influenciaram mudanças no cenário de atuação

das políticas públicas. Na busca de compreender o fenômeno das favelas, o olhar

para desenvolvimento de comunidade e seu retrato teórico, na evolução da

ciência social ou no estudo da participação popular, se torna essencial. °capítulo

3 busca complementar o assunto tratado até aqui.
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CAPíTULO 2 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

o termo, desenvolvimento comunitário, segundo o economista Marcos

Arruda 14, é uma idéia antiga emprestada da biologia e que quer dizer: "qualquer

organismo vivo se desenvolve a partir de recursos e potenciais que carrega." O

ser humano nasce, cresce e se desenvolve até mais ou menos dezoito anos de

idade. Depois disso, o corpo pára de crescer e a necessidade que se tem é de

manter o corpo com boa saúde, é de fazer uma reciclagem das nossas células, de

todo o nosso ser, para que ele esteja sempre na melhor forma possível e, nesse

processo, se criam as condições necessárias para continuar se desenvolvendo.

Ao aplicar esse conceito na sociedade, tem-se então, o Desenvolvimento

Comunitário.

Comunidade, é uma escolha consciente de um grupo de pessoas e não
ao acaso. Ela compartilha interesses comuns, reúne e reflete sobre tais
interesses, sobre as demandas que cada família ou moradia e,
acordados, os integrantes decidem trabalhar juntos, respeitando a
diversidade de cada pessoa na comunidade. (ARRUDA, 2001)

É preciso diferenciar crescimento de desenvolvimento. Muitas vezes

confundido na sociedade capitalista. O crescimento é a produção infinita de bens

e serviços a partir de recursos que a natureza oferece e o capitalismo só pode

viver crescendo. O capitalismo se fundou na necessidade de produzir mais para

vender mais; e, para vender mais é preciso criar sempre novas necessidades.

Para tanto, o capitalismo precisa sempre aumentar, o número de células - de

produtos - para crescer. Ao aumentar transforma-se em um câncer que acaba

matando o organismo e morre com ele.

14 Marcos Arruda é economista e educador carioca, coordenador do Instituto de Políticas
Alternativas para o Cone Sul (PACS).
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o desenvolvimento de comunidade, apresentado por Arruda, concorre

também para a formação de favelas no Brasil apresentada no capítulo 1, isto é, à

medida da industrialização e à formação capitalista, a exclusão social foi marcada

pela crescente formação de favelas e cortiços que do descaso como foram

tratadas na época de políticas de remoção, passaram a representar grupos de

eleitores e assim, alvo para as políticas clientelistas. Atualmente, as favelas

começam a ser tratadas individualmente regadas de atores diferentes, com

históricos diferentes, onde não só o poder público, mas a sociedade se mostra

comprometida com a comunidade.

o primeiro marco teórico e metodológico de desenvolvimento de

comunidade na América Latina situava-se como estratégia de desenvolvimento

em 1974, período da ideologia desenvolvimentista 15, na qual a superação do

atraso e subdesenvolvimento se daria pela via do crescimento econômico.

Desenvolver-se, significava atingir o modelo das sociedades desenvolvidas ou

"sociedades modernas" e esta resultaria na participação de todos, e não apenas

de parcelas da sociedade. O povo foi então, chamado a participar da construção

coletiva da nova sociedade, idealizada, no período, sob várias formas de

populismo 16.

O desenvolvimento foi associado ao progresso, ao bem-estar e a pobreza,

situação característica dos países na América Latina, concebida como um estágio

15 As políticas desenvolvimentistas eram propugnadas por organismos intemacionais como: ONU,
CEPAL, BID, FMI, Aliança para o Progresso e impregnou a América Latina que lutava contra o
sutx1esenvolvimento e o atraso.
16 O fenômeno do populismo constitui-se no componente principal deste período. Expressado por
Weffort (1977). O estado populista caracteriza-se pela manutenção do Estado mediador, com uma
base social urbana de apoio, bem como a execução de uma política industrializante. O estado
populista intervem nos sindicatos, retirando sua autonomia.
O populismo representa a política de deslocamento do setor agrário para o urbano, através do
desenvolvimento industrial impulsionado pela revolução de 1930.
Do ponto de vista da camada dominante dirigente, o populisrno é a forma assumida pelo Estado
para conta dos anseios populares e, simultaneamente, elaborar mecanismos de seu controle. Na
América Latina se destacaram como principais populistas: Getúlio Vargas, Juan Perón (Argentina)
e Lázaro Cárdenas (México). Vargas tentou o golpe do Queremismo (continuação no govemo),
onde elegeu como chefe da polícia seu irmão Benjamin Vargas, além de criar a lei anti-truste e lei
anti-imperialista, chamada de Lei Malaia, mas foi destituído pelos militares, e acabou se elegendo
senador.
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a ser superado. O processo de desenvolvimento, pela sua definição, era

equivalente à luta contra a miséria, fonte de subversão, num sentido bem mais

policial que social(..)17.

Segundo AMMANN (1991), o início da década de 60 foi marcado pela

gestação da consciência nacional-popular pelo engajamento de amplas camadas

sociais nas lutas por reformas estruturais, pelo entusiasmo com a abertura

político-ideológica e pelo crescimento econômico. O desenvolvimento de

comunidade passa a ser inserido no desenvolvimento nacional, numa dimensão

macrossocietária e em função de mudanças estruturais - entendidas nas

"reformas de base", agrária, urbana, tributária, etc.

O Serviço Social expressou mudanças de enfoque, adotando uma

abordagem comunitária para sua atuação e inserindo o profissional em equipes

multidisciplinares. Essas mudanças "não significam a transcendência ao

tradicionalismo, mas contém vetores que indicam a ultrapassagem" (NETTO,

1991. P.137 nota 55). Apesar disso, o desenvolvimento de comunidade é

encarado como forma de restituir o equilíbrio ao progresso e justifica-se pelo

princípio do consenso existente na comunidade abordada como um povo único,

solidário, harmônico, vinculado por traços de cooperação (AMMAN, 1991. P.71).

As políticas sociais tinham por objetivo requalificar moralmente o pobre,

estimulando-o a uma conduta individual julgada sadia, higiênica como no caso

das favelas.

Já na década de 70, houve um incremento por parte do poder público em

programas comunitários visando a prática da ação coletiva, como as diretrizes

básicas da política nacional de desenvolvimento de comunidade (WANDERLEY,

1998). Nesse período, as políticas tinham caráter centralizador e burocrático e os

movimentos sociais representavam parcelas da sociedade política e trabalhadora

reivindicando principalmente os direitos da sociedade civil trabalhadora. Fazem

17 CARDOSO, Miriam Limoeiro (1977) Ideologia do Desenvolvimento. Paz e Terra. Rio de Janeiro
- p127.
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parte desta época o surgimento do movimento sindical, de mulheres, negros,

índios, entre outros.

Criticado pelo seu caráter ideológico, reiterativo e manipulador, o

desenvolvimento de comunidade, entretanto, teve, numa perspectiva diversa e

inicial, uma articulação com os movimentos sociais pois, como aponta WEFFORT

(1986), nesse período a sociedade civil era fruto da resistência aos desmandos e

violências dos governos militares e também dos resultados do "milagre

econômico": mudança no perfil do capitalismo brasileiro causado pelo processo

de industrialização e ampliação do setor secundário da economia. E nos Estados

mais influenciados por esses fatores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas

Gerais, despontaram os principais focos dos movimentos de resistência ao regime

- as greves na indústria (1968), o movimento estudantil (1968) e as novas

lideranças sindicais.

Os movimentos se caracterizavam por lutas isoladas e organizadas em

torno de carências específicas, água, luz, creches, etc., cujo perfil os tornava, no

sentido político, periféricos face à atuação das políticas públicas de Estado.

Também vão constituir-se, pautadas nas lutas pelos direitos sociais, as

organizações de base ligadas à igreja, sobretudo à Igreja Católica com as

"Comunidades Eclesiais de Base,,18.Elas se constituíram numa ampla rede de

organização, conscientização e politização das bases, considerada a parte da

população de uma sociedade que se encontra privada, ao mesmo tempo, do ter,

do poder e do saber. A motivação religiosa e a constituição de uma comunidade

solidária são importantes eixos desse trabalho, como também a participação de

seus membros em movimentos populares de libertação das classes subalternas.

As CEBs foram se desenvolvendo, leves institucionalmente, reunindo-se em

qualquer espaço, dependendo sobretudo da iniciativa local, fazendo uso do

pessoal leigo, difundindo nos meios católicos a crença genuína de que se as

18 CNBB (1982) As Comunidades Eclesiais de Base, Paulinas. São Paulo. n 25
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pessoas pensarem juntas serão capazes de transformar a si próprias, a Igreja e o

mundo.

A partir de 1985, com o fim do regime militar, a atuação das comunidades

passa por uma nova fase histórica brasileira. A Nova República ansiou pela

consolidação da democracia e, através da Constituinte, atraiu a participação da

Sociedade Civil no "Plenário Pró-Participação Popular" e das emendas populares.

O rito eleitoral, na década de 80, difunde pela sociedade o "cidadão" que interage

formando grupos locais, de comunidade.

Este "sujeito novo", como foi sugerido por SADER (1988), foi criado pelos

próprios movimentos sociais populares: trata-se de um sujeito coletivo e

descentralizado que, apesar de coletivo, não se apresenta a partir de uma

universalidade definida por uma organização, ele é autônomo com relação ao

Estado, aos partidos políticos, aos sindicatos e às igrejas.

O desenvolvimento de comunidade é definido como um componente

estratégico do processo de desenvolvimento, por promover a integração da

participação organizada da população nos momentos de decisão e de execução

de diretrizes, objetivos, metas e programas de ação.(SILVA. 1974)19

Segundo WEFFORT (1986) foi a decepção com o Estado após 64 e,

sobretudo após 68, que se abriu caminho para a descoberta da Sociedade Civil.

Os movimentos de participação de 60 passam a ser movimentos de resistência ao

regime pelo massacre militar sobre as comunidades que são despertadas em 80

para a necessidade de transformação.

As organizações sociais, na década de 80, se constituíam localmente e

através de interações, os indivíduos se organizavam em grupos que têm objetivos

comuns. Essas interações sociais são exercidas, segundo PUTNAM em seu livro

19 SILVA, M.L. C. (1974) Evolução do conceito de comunidade no período de 65 a 79, na sub-
região do cone sul da América Latina, Dis. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São
Paulo.
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"Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna" de1996, pela regra

da reciprocidade e pelos sistemas de participação cívica.

A primeira regra compreende que "nenhum dever é tão indispensável
quanto o de retribuir um favor. Todos desconfiam de quem esquece de
um benefício prestado. ,,20 Ela serve para conciliar interesse próprio com
solidariedade e é base para a participação cívica. Já os sistemas que
regem a segunda regra, assim como as associações comunitárias, as
cooperativas, os clubes desportivos representam uma intensa interação
social nonzontet", na qual estão congregados, mas não
necessariamente isolados, os agentes que têm o mesmo status e o
mesmo poder. E que, facilitam a comunicação e o fluxo de informações
sobre a confiabilidade dos indivíduos (..); promovem sólidas regras de
reciprocidade (...); aumentam a interação e a conexão dos jogos sociais
(..); e corporificam o êxito alcançado em colaborações anteriores. Com
essas facilidades as ações coletivas conseguem maior resultado em
grupos com identidade. E desempenham o papel de "superar os
dilemas da ação coletiva e do oportunismo, abrangendo um contexto
mais amplo em que determinado jogo social é disputado.

A busca da identidade num grupo é essencial na luta para vencer os

conflitos entre os diferentes interesses individuais presentes na sociedade. Como

nos lembra a teoria dos jogos22. Numa sociedade que conquista sua identidade, a

confiança regada pela regra de reciprocidade e pela participação cívica tem maior

poder de persuasão para que os indivíduos abram mão de sua liberdade e

apostem no resultado coletivo.

20 APUD GOULDNER, Alvin W. (1960) The notm ot rectorcoity: a preliminar statement. America
sociological review, 25:161, April.
21 A interação social horizontal mais do que congregar agentes com o mesmo status, trata de
grupos que têm em comum a mesma identidade, normalmente definida por uma comunidade ou
associação. Isso significa dizer que dentro da comunidade podem existir agentes com diferentes
graus de poder, mas a articulação e a congruência do grupo possibilitam a participação e
interação.
22 A Teoria dos Jogos foi criada por dois matemáticos, o húngaro John von Neumann (1903 -
1957) e o alemão Oskar Morgenstern (1902 - 1976), EUA na década de 30. Mostra que a
Economia funciona como um jogo, no qual cada um dos participantes procura antecipar as ações
do outro. É utilizada nas análises políticas para calcular até que ponto uma determinada aliança de
partidos é estável.
Por lidar com os conflitos, esse pôquer matemático se tornou uma ferramenta preciosa para os
estrategistas militares. Durante o período da Guerra Fria, que durou de 1945 ao final da década de
80, os dirigentes dos Estados Unidos e da União Soviética recorreram a ele para avaliar o risco de
uma ataque nuclear. Como era conhecido pelos dois lados, ajudou a afastar o pesadelo da
Terceira Guerra Mundial.
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Como Pierre Bourdieu (1983) escreve:

o consenso se fundamenta, pois, no descobrimento pelos agentes de
que o mundo social é um espaço de conflito, de concorrência entre
grupos de interesses distintos. (...) O desconhecimento corresponde a
uma crença coletiva que solda os agentes que ocupam posições
assimétricas de poder.

As grandes mudanças nos sistemas econômicos e políticos mundiais,

chamadas em geral por globalização, trazem fortes conseqüências para a lógica

social que até então vigorava.

Com as novas tecnologias de informação que trazem rapidez e facilidade

na comunicação, torna-se possível que as informações, antes em poder de alguns

agora, com exatidão, cheguem aos cidadãos. A informação é fonte de poder, e a

constatação de que ela pode chegar a grupos locais e aos indivíduos marca a

possibilidade de maior participação democrática. Isso é possível pois as

associações organizadas levam a seus membros a informação e podem

transformar a identidade local em, muitas vezes, uma causa mundial. O

Greenpeace é um exemplo de forte interação mundial.

Observa-se agora que, a partir da identidade local de grupos nas

comunidades é possível alcançar e influenciar questões macros que abrangem

não só o bem-estar dos indivíduos mas o bem-estar econômico, do meio ambiente

e de todos que compõem, ainda, os males da sociedade. Dessa forma, o discurso

de que o ideal democrático está longe de ser alcançado pode ser substituído,

pelo menos, por estarmos a caminho.

Destaca-se, entretanto, que a ação dos grupos de identidade

complementam e devem agir de forma a cumprir seu papel como cidadãos. Isso

não implica em decidir que eles assumam o papel do Estado, ao contrário, como

destacaram TOCQUEVILLE (1962) e PUTNAM (1996) em seus respectivos

trabalhos nos EUA e na Itália, uma comunidade que desenvolve suas ações
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integrada com grupos de identidade tem melhores condições democráticas para

se desenvolver.

o Estado em sua constituição democrática necessita de controle,

representação e consciência de cidadania. Agregar essas características continua

sendo um desafio. As organizações sociais têm cada vez mais um papel maior na

constituição da democracia: como suporte ao Estado e como espaço para

conciliar interesses, solucionar conflitos e transformar o jogo do poder em soma

zero.

As formas de organização da sociedade civil passam por uma mudança de

lógica significativa a partir de dois pontos: o fortalecimento da concepção do

homem como ser individual que interfere e constrói sua sociedade e o fato de

admitir que a observação seja a fonte geradora do conhecimento. Essas

concepções possibilitaram a disseminação de estudos das experiências sociais e

a busca de soluções para os conflitos que passaram a ser identificados no jogo

social.

Ao admitir e reconhecer as forças de poder que existem na sociedade, a

dicotomia dominantes e dominados estabelece uma estrutura para os estudos do

comportamento social. A democracia se configura para garantir a participação de

todos os membros de uma sociedade e a manter o equilíbrio entre os conflitos. Os

movimentos sociais que presenciamos nas últimas décadas sinalizam

objetivamente a busca pela lógica democrática. A atuação dos grupos

organizados evidencia, em muitos casos, a efetiva participação e o cumprimento

da cidadania.

A transição democrática se fez acompanhar de uma perda de credibilidade

das leis e do sistema estatal. Os atores sociais passam a se consolidar como

organização não-governamental - ONGs, que interferem na sociedade sem o

envolvimento de governo ou empresa. Trabalham com voluntários e defendem os

interesses locais.
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Os novos arranjos políticos, sociais e econômicos destacaram a mudança

tecnológica que a informação sofreu. Como fonte de poder nas disputas sociais, a

informação pode hoje ser levada, via associações e organizações sociais em

geral, a grupos dominados. Se o poder das informações é apropriado por esses

grupos dominados, as comunidades podem, e se evidenciam para atuar no

contexto do grupo dominante, incorporando à sociedade os critérios para

processos democráticos: a participação efetiva, oportunidade igual para todos,

inclusão e controle da agenda dos Estados. Eles estão cada vez mais interferindo

e alterando a dicotomia dominantes e dominados da sociedade na medida em que

o grupo dominado interfere nas decisões que antes eram exclusividade dos

dominantes.

Atualmente, não é possível imprimir a lógica tradicional de atuação das

políticas públicas e tratar os excluídos como um grupo coeso. Os excluídos são

"irrepresentáveis", não são uma classe ou corpo, indicam a falta, falha no tecido

social e, por isso, é muito difícil identificar a população-alvo de políticas públicas

para esse fim.

Existem muitos exemplos de política pública de caráter assistencial entre

outras que são criadas para a população de baixa renda, em situação de risco,

com o objetivo de doar cestas básicas ou até garantia de renda mínima. Mas

como encontrar a população-alvo se, com orçamento restrito, o governo não é

capaz de garantir nem o mínimo àqueles que conhecem seus direitos e

reivindicam a ação do governo.

Parece que cada caso é um caso e políticas universais não conseguem

alcançar seus objetivos. Não tem sentido compreender os excluídos como uma

categoria, são os processos de exclusão que se deve levar em conta. Para

analisar o social é necessário recorrer à história individual e não à sociológica.
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2.1 TERCEIRO SETOR

o Terceiro Setor vem se desenvolvendo no Brasil, seguindo os passos de

alguns países desenvolvidos como os EUA, França, Alemanha, Japão e Reino

Unido. A importância social e econômica atribuída ao Terceiro Setor é devido ao

seu potencial, em expansão, de desenvolvimento social, de criação de novos

empregos e, principalmente de abertura para novas formas de parcerias entre

público e privado na luta por melhores condições de vida.

Chamado "comunidade te "movimentos sociais" nos anos 70 sob a
pressão dos regimes autoritários; "cidadania" e "sociedade civil" com os
processos de democratização da década de 80; "sem fins lucrativos" e
"não govemamental", com suas múltiplas e inumeráveis expressões no
mundo dos últimos anos. São palavras arficuladoras mais do que
conceitos objetivos. Pensar Terceiro Setor significa reunir sob a mesma
classe conceitual atividades tão distintas que, no passado,
costumavam ser vistas como contraditórias ou mesmo antagônicas.
(FERNANDES, 1994)

o Terceiro Setor, segundo FERNANDES (1994) está inserido no contexto

social e tem função definida dentre os segmentos da sociedade como mostra a

tabela a seguir:

Setor Agentes Fins
Mercado Privados Privados (lucro)
Governo Públicos Públicos
Terceiro Setor Privados Públicos
(Corrupção) Públicos Privados

Em seu livro, Privado Porém Público, destaca que o Terceiro Setor inclui

organizações estruturadas (formais, institucionalizadas em alguma medida) e

organizações informais que podem interferir na regulação da violência, chegando

a produzir poderes paralelos e gerarem formas ativas de solidariedade social. Em

todas, entretanto, prevalece o fato de serem não governamentais e sem fins

lucrativos.
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As Organizações Não Governamentais - ONGs são formadas por

instituições propriamente privadas, mas sem fins lucrativos. Lucros eventuais são

reinvestidos na atividade fim, não cabendo a sua distribuição, enquanto tais, aos

membros da organização. É o privado com funções públicas e apesar de serem

não governamentais seus fins têm as características do serviço público.

Diferente de sindicatos e associações de moradores, as ONGs não podem

falar ou agir em nome de terceiros.

Atualmente, o terceiro setor, que envolve histórica e culturalmente todos

esses movimentos e não pode existir sem os dois primeiros setores da economia.

O Estado, o setor privado e a sociedade civil são co-responsáveis no

desenvolvimento social

Os movimentos sociais que fortalecem a princípio a democracia estão cada

vez mais presentes em parceria com o Estado, trabalhando num ideal que,

parece, ser compartilhado.

A co-responsabilidade entre sociedade e governo permite que o Estado

desocupe espaços em que foi ineficiente, ensejando a ação de outras forças

sociais como as do Terceiro Setor. Viviane SENNA, nesta colocação ressalta as

áreas de atuação do Terceiro Setor que, em parceria com o Estado pode, e vem

trazendo resultados em transformações sociais que, se isolados, não

alcançariam.

Para um país poder dar conta de sua infância, de sua juventude, não é
suficiente que um único segmento se preocupe e se responsabilize por
tudo. Não adianta pensar que a educação é um assunto do Ministério
da Educação e que, assim, nós não temos nada a ver com isso. Esse
pensamento equivocado deriva da idéia de que as responsabilidades
públicas são, obrigatoriamente, governamentais. Isso é um grande
equívoco: o público é, na verdade, de todos nós.(Viviane SENNA,
1998/3

23 SENNA, V. (1998). P. 6
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Neste mesmo sentido, o então presidente do Projeto Axé24
, Cesare La

Rocca, em 199825, aponta que é fundamental preparar as instâncias federal,

estadual e municipal para alianças estratégicas prévias, antes mesmo da

implantação do projeto.

o Terceiro Setor ganhou tal amplitude na sociedade que já é possível

identificar alguns estudos, como o realizado por SALOMON e ANHEIER (1994)26

para The John Hopkins Comparative Sector Project Studies, que demonstram

empiricamente a importância, cada vez maior, deste setor na própria economia de

um país.

Segundo a pesquisa, o setor sem fins lucrativos emprega 11,7 milhões de

pessoas em tempo integral em sete países que dispõem de dados estatísticos

(EUA, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Hungria e Japão). Isto eqüivale a um

em cada oito empregos do setor de serviços desses países. Além disso, verificou-

se que este setor tem se expandido nos últimos anos chegando a gerar - nos

países citados - quase 13% dos novos empregos durante o período de 1980-

1990. (SANTOS, 2001 )27.

Outra pesquisa feita pela Kanitz & Associados revelou que há uma

infinidade de problemas que as 400 maiores entidades do Brasil ajudam a

resolver como crianças abandonadas, órfãos, excepcionais, gestantes, carentes ,

idosos, meninos de ruas, cegos, surdos, migrantes, dependentes, adolescentes,

ex-presos, vitimas de violência, da prostituição, de abusos familiares, de câncer,

da poliomielite, aqueles que precisam de comida, moradia, apoio, carinho, ajuda,

compreensão.

Sem dúvida, problemas econômicos não resolvidos acabam

24 o Projeto Axé funciona em Salvador, BA e atende meninos de rua numa perspectiva de
inclusão cidadã desde 1994.
25 PROJETO AXE (1998) Projeto Axé: educação para cidadania EMA Video. Brasília.
26 SALOMON, Lester M. e ANHEIER, Helmut K.. The Emerging Sector: An Overview. Baltimore,
USA,1994.
27 SANTOS, S (2001).
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desembocando em problemas sociais no futuro, mas o aumento do salário, o fim

do desemprego não resolverão questões como crianças excepcionais, idosos sem

família nem órfãos carentes de cuidados.

Hoje, é um grave erro equacionar todos os problemas como sendo

simplesmente econômicos e dependentes de mais dinheiro. Muito mais difícil é

cuidar de problemas causados pelas inúmeras causas das mais variadas

possíveis que são os problemas sociais.

Nesse âmbito dos problemas sociais e a necessidade de atuação

particularizada de cada comunidade foram evidenciadas as atividades das

associações comunitárias.

No local existe, ou é mais fácil conseguir identidade, sintonia de interesses.

Quando o local se apropria de informação, índices de qualidade de vida sobre si e

sobre a sociedade é possível gerar confiança na comunidade e em grupo

organizado ser representado. Para se organizar e construir os mecanismos de

informação as associações comunitárias passam a assumir a lógica pragmática

fundada em fazer projetos para garantir financiamento para a realização de suas

. ações. Elas passam a quantificar o valor dos meios necessários para obtenção

dos fins almejados, permitindo, entre outros, a prestação de contas.

Nessa lógica a profissionalização das associações é caráter essencial para

sobrevivência das organizações, assim como as parcerias entre empresas e

governo.

A diversidade das organizações tanto no modo de se organizar como no de

agir é tão grande que para compreendê-Ias é necessária uma análise envolvendo

definições que elucidem sua atuação, para além das características pedagógicas

e religiosas entre outras.
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Kristina SMOCK28 (1999), em trabalho recente, descreveu vários modelos

de organizações comunitárias onde destacou três aspectos que caracterizam uma

Associação Comunitária. São eles: o capital social, a cidadania ativa e as

lideranças comunitárias. Esses três aspectos são a base para a caracterização da

formação comunitária presente nas favelas e as definições são apresentadas a

seguir:

Capital Social. Consiste nas normas e relações sociais embasadas na
estrutura da sociedade que capacitam as pessoas na coordenação de
ações coletivas para alcançar os objetivos desejados. Refere-se a
instituições, relações e normas que incorporam a qualidade e
quantidade de interações sociais na sociedade. A evidência nos mostra
que o capital social é a coesão necessária para a prosperidade
econômica e desenvolvimento sustentável da sociedade.

Cidadania Ativa. É um conceito político cuja idéia está ligada à de
participação política, dessa forma cidadania é entendida como um
conjunto de direitos e deveres que garantem à pessoa humana a sua
inserção na sociedade. Cidadania significa prática de vida em todas as
instâncias de convívio social dos indivíduos: na família, na escola, no
trabalho, na comunidade, na igreja e no conjunto da sociedade.
Hannah Arendt escreve que cidadania é a consciência que o indivíduo
tem do direito a ter direitos. Dessa forma a cidadania ativa prevê a
participação efetiva de cada indivíduo na comunidade, nas tomadas de
decisão, ajuda mútua e desenvolvimento social.

Liderança Comunitária. O líder comunitário é aquele instruído numa
filosofia pela qual sente-se capaz de, mesmo fora de sua comunidade,
ser um agente transformador das diversas realidades de
desenvolvimento de outras comunidades. As formações comunitárias
têm como alvo a formação destes indivíduos para que haja a
multiplicação de seus ideários, atingindo seus objetivos mais amplos.

28 Kristina Smock, Ph.D. em sociologia pela Northwersten University, fez um estudo comparativo
de cinco modelos diferentes de organizações comunitárias baseados no trabalho de campo em
dez bairros diversos em Chicago e Portland.
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CAPíTULO 3 METODOLOGIA

o filósofo grego Platão em sua época (427-347 a.C.) acreditava na

existência de um mundo perfeito, que era povoado de idéias. Uma idéia (ou

forma) correspondia ao que se denomina hoje de substantivo comum ou de

adjetivo. Quando alguém via um cavalo estava apenas vendo uma manifestação

do cavalo, ou algo que se assemelhava ao "cavalo verdadeiro". Esse tinha

existência concreta no mundo das idéias. O conhecimento de qualquer ser

humano não podia ser empírico, uma vez que nenhum cavalo era o cavalo

verdadeiro. Tampouco o conhecimento era individual - era uma busca incessante

da idéia perfeita. No exemplo acima, o "cavalo verdadeiro" só é atingível após

muita reflexão e estudo. O mundo das idéias era independente de qualquer ser

humano. A possibilidade empírica das "idéias" começou a ser tratada por Francis

BACON (1561-1626) em seu Novum Organon. Bacon mostra que o conhecimento

científico é obtido a partir da sistematização da observação dos fatos. Note que

isso está em oposição direta a Platão e seu mundo das idéias. O conhecimento é

empírico e, portanto, individual. Não se deve desprezar contudo, que o método

empírico possa levar a relações mais gerais que podem ser verificadas por outras

pessoas. O simples fato de admitir que a observação seja a fonte geradora do

conhecimento foi o grande passo que levou quase dois milênios para ser dado.

Curiosamente, tanto Platão como Aristóteles acreditavam que o indivíduo tem

como obrigação ser um bom cidadão e aprender a cultivar virtudes cívicas.

A partir disso, e principalmente porque hoje as análises empíricas têm

demonstrado que "a descrição da prática é melhor que a teoria". (LlPSKY, 1980

Burocracia de Rua)

Neste estudo, a análise empírica é central e para a comunidade significa

um mecanismo de desenvolvimento social.
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Este trabalho tem por objetivo comparar a qualidade de vida em duas

comunidades que têm como especificidade a condição de favela.

A partir do estudo de MEREGE (2000) que faz um levantamento de

indicadores de qualidade de vida na Associação Comunitária Monte Azul -

ACOMA, teve como base metodológica a experiência de Jacksonville - Flórida,

EUA. Essa experiência tem mais de 20 anos de trabalho com acompanhamento

de indicadores de qualidade de vida na cidade. Adaptando os indicadores às

condições do Brasil, a pesquisa fez o retrato da qualidade de vida na favela

Monte Azul abordando: educação, saúde, segurança, renda e emprego, meio

ambiente e saneamento básico, habitação, lazer e cultura, cidadania e

alimentação.

Utilizando essa mesma metodologia, foi analisada a favela Jardim Fim de

Semana, que no princípio, esteve exposta às mesmas condições sócio,

econômica, política, cultural e geográfica da outra estudada por MEREGE mas

que não desenvolveu uma associação comunitária consolidada, ou seja, não

possui a extensão dos serviços e a inserção social da Associação Comunitária

Monte Azul.

A favela Jardim Fim de Semana está localizada no mesmo distrito da favela

Monte Azul e teve, nos últimos vinte anos, um crescimento acelerado semelhante.

A análise dos índices de qualidade de vida na favela Jardim Fim de Semana

permite a comparação com os dados já apurados da favela Monte Azul.

Nessa perspectiva e para analisar o desenvolvimento das favelas e sua

caracterização utilizam-se os resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa

sobre qualidade de vida alcançados pelas comunidades em questão, elucidando

a forma pela qual se consolidou a inserção social em três aspectos de análise:

cidadania ativa, liderança comunitária e capital social do SMOCK visto no capítulo

3.
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Para realização do processo de análise comparativa é necessário

introduzir algumas definições, escolhas, parâmetros, critérios e a descrição inicial

do objeto de estudo: a favela Monte Azul e a favela Jardim Fim de Semana.

3.1 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE QUALIDADE DE VIDA E

PROGRESSO

Qualidade de vida é um padrão que emerge de uma construção social em

meio às rápidas e contínuas transformações da sociedade. Sua discussão nos

remete à percepção generalizada e socialmente aceita no ocidente de que as

necessidades básicas do ser humano (moradia, educação, saúde, cultura, etc.)

têm sucumbido aos efeitos perversos dos modelos de desenvolvimento

econômico. Fatores externos de caráter ambiental (poluição, desmatamento) bem

como os tradicionais fatores externos sociais (pobreza, desemprego) trazem

consigo novas problemáticas de difícil resolução. Tudo isso vem em nome do

'progresso', que, especialmente no Brasil, Cristóvão Buarque (1991) chama

apropriadamente de 'modernização arcaica'. O desenvolvimento econômico

alcançado nos conferiu uma qualidade de vida pior que dos países mais pobres

do mundo. Sofremos a falta de um sentimento nacional, perda de auto-estima,

desconfiança generalizada em relação ao país, aos seus dirigentes de todas as

tendências pol íticas e todas as suas instituições, aumento da prática do

individualismo, do oportunismo, do descompromisso social e do vandalismo. Isso

gera uma diminuição generalizada da qualidade de vida e nos faz refletir se é

esse o futuro que queremos para os nossos filhos.

O verdadeiro sentido do progresso deve obrigatoriamente incluir uma

melhoria na qualidade de vida e que implica em aumento dos valores à

disposição da sociedade, não apenas de bens materiais mas também culturais,

políticos e comunitários. Daí a necessidade de se redefinir progresso e apurar os

instrumentos de medi-los adequadamente.
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Mas o que faz uma boa qualidade de vida? O que constitui o bem viver

para cada comunidade?

Pode-se dizer que qualidade de vida é semelhante à liberdade - não há

ninguém que a defina, não há ninguém que não a entenda. Suscita-se então um

complexo debate onde são inevitáveis os conflitos de valor, revelando que nossos

desafios não se reduzem à escolhas técnicas, mas estão permeados de opções

políticas e éticas. Segundo GÓMEZ (2000)29, "definir qualidade de vida implica

em formas inéditas de identidade, cooperação, solidariedade, participação e

realização, assim como satisfação de necessidades e aspirações tendo em vista

as transformações sociais".

Qualidade de vida está diretamente relacionada com a qualidade das

condições em que se estão desenvolvendo as diversas atividades do indivíduo,

condições estas objetivas e subjetivas, quantitativas e qualitativas. Apesar de

também se referir às condições objetivas e, portanto, comparáveis, a qualidade de

vida se encontra sujeita a percepções pessoais e valores culturais construídos

coletivamente. Trata-se de assumir a complexidade desses valores incorporando

novas dimensões capazes de superar a visão simplista da lógica de bem-estar

por uma perspectiva complexa de qualidade de vida.

Através do conceito de qualidade de vida se pode recuperar o sentido das

necessidades culturais de identidade (apropriação, participação, sociabilidade) e

incorporar a sustentabilidade ambiental. Além disso, a reação da sociedade aos

indícios de deterioração da qualidade de vida precisa de uma mudança que só

parece possível com a democratização das estruturas e da conscientização dos

cidadãos.

29 GÓMEZ, Julio Aldacil. (2000) La calidad de vida y el tercer sector: nuevas dimensiones de la
complejidad. Disponível: htto://www.ceca.org.br/projeto/qvida.htm14/04/2000 Acesso 10:45.

http://htto://www.ceca.org.br/projeto/qvida.htm14/04/2000
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3.2 REDEFININDO 'QUALIDADE DE VIDA'

Os indicadores tradicionais destacavam apenas o aspecto econômico na

mensuração do desenvolvimento". Media-se o progresso e a qualidade de vida

apenas com base na renda per capita e na taxa de emprego. Todavia é

reconhecido que a política que submetia o bem estar social ao crescimento

econômico fracassou. Hoje a maioria das pessoas reconhece sim que economia é

apenas um dos aspectos a serem considerados.

Para GÓMEZ (2000), em visão mais qualitativa, subjetiva e emocional,

mostra que uma nova conceituação da qualidade de vida surge como contestação

aos critérios economicistas e quantitativistas pertinentes à visão ortodoxa

determinante das últimas décadas. Retoma-se a perspectiva do sujeito,

envolvendo e superando o próprio conceito de bem-estar. Os sentimentos de

satisfação e realização pessoal não podem ser entendidos sem a noção de

apropriação e direção controlada conscientemente pelos próprios sujeitos.

Para o propósito do trabalho definiu-se qualidade de vida, segundo a

experiência em Jacksonville na Flórida, EUA, que a partir de agora nos referimos

como sendo JCCI. É como o sentimento de bem-estar e de realização ou

satisfação resultante de fatores externos tais como: educação, saúde, cidadania,

segurança pública, meio ambiente, habitação, cultura e lazer, emprego e renda.

3.3 MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Cada comunidade, segundo JCCI, pode desenvolver um método de

30 Nesta pesquisa não consideramos o uso de indicadores sintéticos, todavia achamos
conveniente acrescentar que muitos são os que denunciam a insanidade de privilegiar indicadores
econômicos estreitos e unidimensionais como o PIS, imprimindo esforços na redefinição dos
indicadores de riqueza e progresso. Destes esforços resultou o índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Após décadas onde os indicadores sociais alternativos propostos eram relegados, hoje vemos,
enfim, o ser humano colocado no centro do debate sobre o desenvolvimento. O IDH tem
contribuído para quebrar a ilusão de que o crescimento econômico estaria correlacionado
positivamente com a melhoria dos níveis de vida.
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avaliação da qualidade de vida que reflita seus próprios valores. Para isso, basta

selecionar os indicadores em cada um dos elementos considerados importantes

na mensuração da sua qualidade de vida. Os elementos constituem um grupo de

indicadores relacionados entre si e representativos de um aspecto relevante para

a qualidade de vida dessa comunidade. Esses elementos podem variar de

comunidade para comunidade conforme sua cultura, valores e ambiente no qual

está inserida - inserção histórico-cultural.

Indicadores são estatísticas que expressam dados importantes sobre algo.

São referenciais. Já o elemento é considerado bom quando todas as suas

medidas integrantes (indicadores) têm uma relação coerente entre si no esforço

de medir o fenômeno considerado.

A metodologia aqui desenvolvida baseou-se na experiência do JCCI31 com

o acompanhamento e monitoramento de indicadores de qualidade de vida.

Encontrados esses indicadores, cabe, segundo a metodologia, agrupá-los em

elementos que expressem um tema relevante na comunidade. No processo de

seleção várias reuniões foram realizadas com as comunidades. No caso da favela

Monte Azul, as reuniões foram feitas com a coordenação da ACOMA e seus

funcionários e com a Associação de Moradores, ocasião em que foram

apresentadas as sugestões, discutidas adequações e a possível

inclusão/exclusão de indicadores. Na favela Jardim Fim de Semana foi possível

realizar uma reunião com os integrantes dos principais movimentos que atuam na

favela - Casa dos Meninos, Associação do Abrigo Nossa Senhora Rainha da Paz,

moradores e voluntários onde apresentou-se os conceitos e os indicadores a

serem pesquisados.

o processo descrito acima é de vital importância para decifrar os pontos

nos quais a comunidade se identifica e tem interesse para assim, se apropriarem

dos dados e lutarem por seu monitoramento periódico. Se procedido dessa forma,

a comunidade pode ganhar qualidade nos processos de implementação de
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políticas públicas e desenvolvimento local.

Os questionários desenvolvidos para a pesquisa sofreram pequena

adaptação - restringiram-se a diferenças específicas de cada comunidade -

possibilitando posteriormente a comparação dos indicadores.

A amostra de entrevistados baseou-se no mapa de urbanização das

favelas elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. O critério amostrai foi a

distribuição geográfica para que a pesquisa de campo coletasse dados de

famílias moradoras em todas as regiões das favelas pesquisadas.

Os indicadores do censo IBGE 2000 e 1991 foram utilizados para comparar

os dados macros entre as favelas retratadas no distrito a que pertencem.

3.4 PARÂMETROS E LIMITAÇÕES

Este estudo se limita à comunidade residente nas favelas Monte Azul e

Jardim Fim de Semana, no distrito do Jardim São Luiz, zona sul de São Paulo -

Brasil descritas em detalhes no item 4.10.

Utilizando como fonte os indicadores obtidos pelo IBGE no Censo de 1991

procuramos comparar o desempenho do setor censitário correspondente aos da

favela Monte Azul e da favela Jardim Fim de Semana com o desempenho

agregado dos setores censitários que constituem a região da favela chamada

UPP 25432
• Com este esforço buscou-se destacar a qualidade de vida das

comunidades em relação à sua região.

Qualquer leitor deve ser cuidadoso em elaborar conclusões sobre o retrato

dos indicadores aqui demonstrados. Por isso, são necessários pesquisas

adicionais e monitoramento para atualização anual dos dados e verificação das

tendências, isto é, o estudo aqui realizado não é finito. No caso do JCCI há 20

31 Rep/ication KIT - JCCI
32 "O que são as UPP?n http://www.lidas.org.br/upplteorico/upp.htm

http://www.lidas.org.br/upplteorico/upp.htm


51

anos os dados são atualizados e analisados.

Qualidade de vida não pode ser expressada exclusivamente através de

indicadores quantitativos. Alguns indicadores qualitativos, apesar de serem

importantes e selecionados pelas comunidades, foram excluídos deste estudo

porque não puderam ser quantificados. Por exemplo: a saúde preventiva, a saúde

mental, o desempenho governamental e a poluição.

Este estudo tem a pretensão de proporcionar uma comparação entre os

retratos da qualidade de vida nas comunidades selecionadas. Ele não se esgota

em si mesmo, necessitando, por exemplo, de um monitoramento anual para

verificar as tendências dos indicadores como dito acima. Cada indicador é

apresentado separadamente e portanto devem ser analisados dessa forma.

3.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS INDICADORES

Indicadores são ferramentas úteis para a identificação das questões

prioritárias de uma comunidade. O objetivo principal é a democratização da

informação, contribuindo para uma cultura crítica e para a ação direta dos

cidadãos. Como por exemplo: a orientação para ações de associações

comunitárias; o incentivo à participação dos moradores na solução dos problemas

identificados na comunidade; o subsídio para a formulação de políticas públicas e

o parâmetro de orientação e fortalecimento da ação cidadã na fiscalização destas

políticas e para elaboração de políticas alternativas.

Além de serem fonte de informação e conhecimento, os indicadores devem

servir como ferramenta de monitoramento e avaliação dos processos de

desenvolvimento local visto que muitos dos processos desencadeados

localmente, esgotam-se pela incapacidade dos atores locais de avaliarem

claramente os seus efeitos concretos.

Vale a pena ressaltar que os indicadores são, em geral, instrumentos
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limitados porque refletem aspectos parciais da realidade a qual é muito mais

complexa e incomensurável.

Neste trabalho, reagrupou-se os dados sobre a qualidade de vida na favela

Monte Azul apresentados por MEREGE e retratou-se a qualidade de vida na

favela do Jardim Fim de Semana através de indicadores representativos em

peculiaridades locais. Da mesma forma como proposto no trabalho de MEREGE

(2000), "deste esforço urge o desafio de construir séries históricas que mostrem a

evolução, ao longo do tempo, do impacto da ação comunitária na favela". É

necessário ainda, que estes estudos sejam publicados de forma periódica,

permitindo a realização de avaliações contínuas. Segundo diversas experiências

na avaliação de indicadores de qualidade de vida em comunidades de todo o

mundo esse monitoramento periódico tem se mostrado um valioso instrumento de

desenvolvimento comunitário.

3.6 FONTES DOS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA

Durante a pesquisa bibliográfica, em MEREGE (2000), encontrou-se

diversos estudos que utilizam indicadores para avaliação da qualidade de vida em

comunidades. Dentre esse estudos, foram selecionadas 5 (cinco) experiências

que se apresentaram mais completas e adequadas aos objetivos da pesquisa

para elucidação dos indicadores apresentados às favelas e posteriormente eleitos

para a coleta de dados. A seguir intitula-se e descreve-se esses estudos.

3.6.1 NIPE - Indicadores/1997 - Subsídios para Políticas Municipais de

Saúde - vai. 1, n. 1, DEZ/97

Núcleo de pesquisa, extensão e ensino que promove a integração da

universidade à comunidade, articulando pesquisa e extensão nos processos de

formação profissional, na busca de modelos eficientes de atendimento à

população. Atua desde 1989 e publicou em 1997 um estudo de indicadores de

saúde aplicados no Município de São Carlos - SP.
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3.6.2 PROGRAMA "Indicadores de qualidade de vida das comunidades do

Paraná" Conceitos e Metodologia de Aplicação, versão 2 (fevereiro de

1998), INSTITUTO PARANÁ DESENVOLV/MENTO- Curitiba - PR

Programa baseado na experiência do Conselho Comunitário de

Jacksonville - FL, EUA, desenvolvido com o objetivo de estimular a participação

da população local na solução dos problemas da sua comunidade de forma

sistemática, melhorando a sua qualidade de vida. Consiste no acompanhamento

de indicadores que permitem a avaliação de itens relevantes como: saúde,

educação, segurança, etc..

3.6.3 Subsídio para a Construção de Indicadores Sócio-Ambientais da

Qualidade de Vida em Florianópolis -

http://www.ceca.org.br/projetoRndica.html

Realizado pelo CECA em 1996, o projeto consiste na primeira etapa de um

processo continuado de educação ambiental em Florianópolis - se. Procura a

construção da sustentabilidade sócio-ambiental acompanhando indicadores que

mostrem a evolução ao longo do tempo da ação humana sobre o meio ambiente -

desigualdades especiais, sociais e temporais no uso dos recursos da natureza.

3.6.4 Desenvolvimento Humano e Condições de Vida na Região

Metropolitana de Belo Horizonte -

http://www.ceca.org.br/projeto/lndica.html

Projeto desenvolvido através da parceria Fundação João Pinheiro e o IPEA

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que busca avaliar o desenvolvimento

humano e a condição de vida da região metropolitana de Belo Horizonte. Foram

utilizados vinte (20) indicadores organizados segundo cinco (5) dimensões: renda,

educação, infância, habitação e longevidade.

3.6.5 JACKSONV/LLE COMMUNITY COUNCIL INC.

Projeto baseado em forte motivação da comunidade em mobilizar-se na

http://www.ceca.org.br/projetoRndica.html
http://www.ceca.org.br/projeto/lndica.html


54

avaliação sistemática e monitoramento de indicadores quantitativos da Qualidade

de Vida de sua cidade. Envolve a sociedade civil representada principalmente, no

Conselho da Comunidade de Jacksonville e na Câmara de Comércio local. Tem

um trabalho de mais de quinze (15) anos e é internacionalmente reconhecido pelo

pioneirismo na avaliação da qualidade de vida através de indicadores apurados

em bases anuais. Agrupa os indicadores em nove elementos que são: educação,

economia, segurança pública, meio ambiente, saúde, cidadania, governo/política,

cultura/lazer e transporte ("mobility").

3.7 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS INDICADORES

A partir das fontes dos indicadores selecionou-se os indicadores

propriamente ditos.

Como MEREGE (2000) definiu, para o propósito da pesquisa, um indicador

é uma medida quantitativa da qualidade de vida de uma comunidade. Tem-se

consciência de que perfeição na seleção desses indicadores é impossível.

Todavia, com o intuito de selecionar os indicadores mais apropriados dentre os

disponíveis, utilizou-se as regras do JCCI por apresentar resultados de

transformação social comprovada.

Os indicadores devem ser simples, de forma a facilitar o entendimento pela

população envolvida, porém não devem ser demasiadamente simplificados. Eles

devem responder positivamente às seguintes regras:

• Validade: O indicador mede um fator ou assunto que está diretamente

relacionado à qualidade de vida? Se o indicador mudar, poderia um grupo

diverso de pessoas concordar em como este movimento afeta a qualidade de

vida, positiva ou negativamente?

• Disponibilidade e periodicidade: O indicador está disponível em bases anuais?

Se não foi compilado em um lugar, é possível ser prontamente coletado

anualmente na comunidade por ela própria?
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• Estabilidade e integridade: Pode-se confiar que a estatística será compilada,

ou seja, que será feito um monitoramento usando um método sistemático e que,

este mesmo método será usado todos os anos?

• Compreensibilidade: O indicador é simples o suficiente para ser interpretado

pelo usuário e pelo público em geral?

• Suscetibilidade: O indicador responde rápida e claramente às mudanças

reais?

• Relevância política: O indicador possui relevância para decisões políticas? É

possível desenvolver ações a partir dele?

• Representatividade: Os indicadores, em grupo, abrangem dimensões

importantes da qualidade de vida?

3.8 AS PECULIARIDADES LOCAIS

Em função das singularidades sociais, econômicas, culturais e ambientais

de cada comunidade é necessária uma metodologia própria para a avaliação da

sua qualidade de vida. Isto exige um trabalho menos reativo e que vá além de

simplesmente adaptar qualquer metodologia já consagrada internacionalmente

ainda que, isto tenha o mérito de permitir uma comparação relativa das condições

de vida entre diferentes regiões do planeta.

Com o intuito de contextualizar os dados coletados foi utilizada a base de

dados do IBGE relativa ao Censo Demográfico 2000 e 1991, visto que alguns

dados de 2000 não haviam sido disponibilizados até a conclusão do trabalho.

Entretanto, a disponibilidade de dados não deve ser um fator decisivo: a falta de

dados sobre um aspecto importante para a qualidade de vida sustentável é, em si,

um indicador de que a questão não está recebendo atenção suficiente. É nesse

sentido que se optou por desenvolver uma metodologia própria na seleção de

indicadores com base na experiência de Jacksonville, FL, EUA.

A seleção dos indicadores foi baseada nos nove elementos propostos em

JCCI. Cada comunidade, de acordo com suas características, seleciona os
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indicadores que melhor expressem sua qualidade de vida, garantindo a

especificidade de sua comunidade. De forma a garantir a comparação com outros

indicadores macros ou com outra favela, foram propostos alguns indicadores a

serem averiguados na pesquisa.

Nesta perspectiva, elaborou-se a listagem apresentada abaixo, com os

indicadores eleitos para apontar a qualidade de vida nas comunidades. Cada

elemento é constituído de vários indicadores. O próximo item traz a composição

desses elementos.

3.9 COMPOSiÇÃO DOS ELEMENTOS

1. Perfil demográfico: Refere-se à situação das famílias entrevistadas. É

composto pelos indicadores de idade e estado civil dos pais, prática religiosa,

número de adultos e crianças na família e Estado brasileiro de origem.

2. Educacão: inclui educação adulta e infantil, especialmente a situação da

criança e do adolescente. Esse elemento é composto pelos seguintes

indicadores: escolaridade dos pais, o índice de crianças que não freqüentam a

escola e taxa de analfabetismo .

.3. Emprego e Renda: está relacionado com nível econômico de vida dos

residentes. Inclui: renda mensal bruta por domicílio, contemplação pelo

beneficio previdenciário INSS, número de pessoas da família que trabalham,

condição da ocupação dos pais e bens domiciliares.

4. Habitação: refere-se aos recursos do domicílio (rede de esgoto, banheiro, luz

e água tratada), número de pessoas residentes, condição de ocupação das

moradias (própria, cedido ou outra forma) e à quantidade de cômodos.

5. Seguranca Pública: registra a percepção da segurança pessoal e a qualidade

da aplicação da lei. Inclui o índice de homicídios, se alguma pessoa da família

foi vítima de crime neste ano ou no ano passado, a opinião dos entrevistados

sobre o medo de andar à noite na favela ou nos arredores e a satisfação e

felicidade de viver na favela.
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6. Cultura e Lazer: envolve os indicadores da freqüência em espaços culturais, a

utilização de outros espaços de lazer fora da favela, a participação em cursos

de formação cultural e o tempo gasto diariamente para chegar ao trabalho.

7. Meio Ambiente: Inclui o cuidado com os resíduos e a preocupação com a

natureza, incluindo a qualidade de ar, água, plantas, inclusive do ponto de

vista estético. São indicadores: a freqüência de entrega do lixo na coleta

pública e o cultivo de plantas pelos moradores.

8. Saúde: refere-se à boa forma física e à saúde dos residentes na favela, bem

como o acesso a serviço ambulatorial. São indicadores de saúde: a presença

de vício na família e problemas relacionados, doenças ocorridas devido à

poluição do córrego, AIDS, utilização do dentista e alimentação.

9. Cidadania: O elemento cidadania envolve filantropia e trabalho voluntariado e

acesso aos serviços disponíveis.
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CAPíTULO 4 CARACTERIZAÇÃO DAS FAVELAS

A comparação pretendida neste trabalho representa análises da Qualidade

de Vida na favela Monte Azul e Jardim Fim de Semana dos retratos sócio-

econômico, político e cultural das comunidades.

As duas favelas selecionadas pertencem à mesma região que, em

princípio, as expõe de forma semelhante às condições histórico-culturais de

desenvolvimento regional. Outra semelhança está na época de formação das

duas favelas - datam do final da década de 70 e início de 80 - tendo em média

vinte anos de crescimento.

Como medida de controle optou-se por registrar, além dos dados

referentes às duas favelas, também as características da região a que pertencem.

Para tanto, utilizou-se os dados do Censo IBGE, selecionando uma medida

intermediária entre os distritos" e os setores censitários". Este cuidado procura

aproximar o retrato regional e expressar melhor suas condições, dada a

diversidade e o contraste da cidade de São Paulo. A medida regional

intermediária é chamada Unidade de Planejamento Participativo - UPp35
.

A UPP surgiu da necessidade de dispor dados sobre as diversas

comunidades em seus bairros, já que os distritos não contemplam a medida e são

extensos demais para representarem as condições de uma comunidade e sua

região. Em 1997 com a Pesquisa Origem e Destino - 00 - do Metrô de São Paulo

através da consideração do uso do solo e outros estudos de deslocamentos da

33 Com a Nova Territorialização a cidade de São Paulo constituiu 96 Distritos Administrativos.
Envolvendo muitos setores censitários os distritos são considerados, para algumas necessidades,
como grandes demais não expressando a situação dos bairros, por exemplo.
34 Setores Censitários correspondem a menor medida de aferição de dados adotada pelo IBGE
35 Para saber sobre as UPPs ver: O que é uma UPP? In www.lidas.org.br.

http://www.lidas.org.br.
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população, estabeleceu-se uma divisão para a Região Metropolitana de São

Paulo que subdividiu os Distritos da capital respeitando os setores censitários.

São Paulo ficou com 270 zonas de Pesquisa Origem e Destino - Zona 00. Esta

divisão estabelecida na Pesquisa 00/1997 vem ao encontro das necessidades

que se situam nas escalas intermediárias entre os setores censitários e os

distritos, correspondendo muitas vezes ao bairro.

A proposta da UPP é levar a informação à comunidade e dinamizar a

participação para que possa intervir no seu desenvolvimento. Ressalta-se ainda

que os dados da pesquisa 00 se encontram praticamente no meio do período

censitário e nos fornecem indicadores demográficos e econômicos que dão o

embasamento necessário para comparações aceitáveis com os dados do censo

IBGE 2000 e 1991.

A localização geográfica da UPP 254, primeiro no município de São Paulo

depois no distrito do Jardim São Luiz são apresentados nos mapas a seguir. O

terceiro mapa localiza a UPP 254 e os setores censitários correspondentes às

favelas Monte Azul e Jardim Fim de Semana"

36 Os mapas apresentados neste trabalho, foram desenvolvidos especialmente por Cleodon Silva,
coordenador do Instituto Lidas. http://www.lidas.ora.br. Também é fruto deste trabalho uma
parceria na composição dos dados presentes nos mapas.

http://www.lidas.ora.br.


1 MAPA DO MUNiCíPIO DE SÃO PAULO COM A LOCALIZAÇÃO

GEOGRÁFICA DA UPP 254
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Fonte: Instituto Lidas. Disponível em http://www.lidas.org.br.
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2 MAPA DO DISTRITO SÃO LUIZ COM A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

DA UPP254.
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Fonte: Formatado por Cleodon Silva, Instituto Lidas.
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3 MAPA DA UPP 254 COM A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS

SETORES CENSITÁRIOS DA FAVELA MONTE AZUL E DA FAVELA

JARDIM FIM DE SEMANA.

,1> •••

r
......

'"
CEMITÉRIO DO SÃO LUIS

Fonte: Formatado por Cleodon Silva, Instituto Lidas. 37.

37 Este mapa foi apresentado em MEREGE, Luiz C (2000).
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4.1 FAVELA MONTE AZUL38

A favela Monte Azul está situada entre a rua Vitalina Grassman, avenida

Tomás de Souza e rua Joaquim Dias, no bairro São Luiz, zona sul da cidade de

São Paulo39
. Segundo FIGUEIREDO (1995) esta favela está localizada em

terreno municipal e existe desde 1965. Dados do IBGE (1991) totalizam a

população em 1.676 moradores, distribuídos por 383 dornicilios'". Estima-se hoie

uma população de 3.500 moradores". Não há mais espaço para construção de

moradias térreas na favela Monte Azul, por conta disso o único crescimento

possível é o vertical.

A seguir descrevemos o modelo da Associação Comunitária Monte Azul e

da Comissão de Moradores,

4.1.1 O Modelo de Organização da Associação Comunitária Monte Azul -

ACOMA

Kristina Smock (1999), descreveu vários modelos de organizações

comunitárias e entre eles destacamos aquele baseado na ideologia de Paulo

Freire e Myles Horton (1990) - o Transformafive Model. Esse modelo consiste no

uso da educação como estímulo do desenvolvimento da consciência crítica para

transformação de estruturas sociais injustas. A ideologia se fundamenta na

necessidade de se proporcionar aos moradores da comunidade, meios para

compreender o mundo, incentivando sua participação na transformação das

estruturas sociais, políticas e econômicas. A Associação Comunitária Monte Azul

de certo modo segue esta filosofia.

A ACOMA42 é uma associação constituída há mais de 20 anos com o intuito

38 A descrição da favela Monte Azul já foi apresentada em MEREGE, Luiz C (2000).
39 O Mapa da favela Monte Azul desenhado exclusivamente para este trabalho será apresentado
na página 32
40 A exata atualização destes dados só será possível com a conclusão do Censo 2000.
41 Planejamento Estratégico Associação Monte Azul - 1998/2001.
42 Para maiores informações sobre as atividades da ACOMA visite o site www.monteazul.org.br.

http://www.monteazul.org.br.
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de desenvolver atividades educacionais com crianças carentes da favela,

baseada nos princípios da pedagogia Waldorf3. Hoje, acompanha cerca de 1.000

jovens desenvolvendo atividades não só pedagógicas mas também

profissionalizantes, culturais, sociais e de saúde. Goza de grande reconhecimento

da sociedade civil, tendo recebido, inclusive, diversos prêmios nacionais e

internacionais pelo seu trabalho. A ACOMA é responsável pela construção dos

equipamentos comunitários e, junto à Comissão de Moradores, organizou um

mutirão de infra-estrutura que construiu muros de arrimo resolvendo os problemas

de deslizamento de barracos. Esse projeto, iniciado em 1993, foi financiado pela

Prefeitura Municipal e trouxe grandes mudanças no panorama da favela nos

últimos anos. Cerca de dois terços dos colaboradores e funcionários da ACOMA

são moradores da própria favela, o restante, um terço, veio fazer o trabalho

voluntário ou organizacional.

4.1.2 Comissão de Moradores

A Comissão de Moradores é composta exclusivamente por moradores e

surgiu da necessidade de uma administração que envolvesse de fato todos os

residentes na favela. Afinal nem todos fazem parte da ACOMA. De acordo com

FIGUEIREDO (1995) "... Essas duas organizações convivem no trabalho da

favela Monte Azul, porém nem sempre a Comissão de Moradores está satisfeita

com a atuação da outra, principalmente quando há decisões de projetos e

intervenções que lhe são alheias".

No trabalho de MEREGE (2000) já mencionado anteriormente, encontram-

se os detalhamentos específicos dessa comunidade e parte está reproduzido no

anexo 2 para compreensão do contexto dessa comunidade.

4.2 FAVELA JARDIM FIM DE SEMANA

A favela Jardim Fim de Semana, ou Fim de Semana como é chamada por

43 Para saber mais sobre a pedagogia Waldorf. URL: http://www.sab.org.br/ediUnocoes/lanz.htm

http://www.sab.org.br/ediUnocoes/lanz.htm
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seus moradores, está localizada no distrito Jardim São Luiz, zona sul da cidade

de São Paulo" e tem como limites as ruas Yoshimara Minamoto, Luiz Canuto do

Nascimento, Antônio Ramos Rosa e a Av. Fim de Semana. Segundo os

moradores do distrito, a favela tem esse nome porque antes da ocupação, o local

recebia empresários e industriais com seus familiares em sítios e chácaras nos

"finais de semana". A região que atualmente é próxima ao centro empresarial foi

ocupada preservando-se a referência ao lazer e ao passeio.

Assim como a favela Monte Azul, a formação da favela Jardim Fim de

Semana também teve início na década de 70 e crescimento acelerado nos anos

80, impulsionada pelo desenvolvimento industrial da cidade. Atualmente, a favela

tem 2.167 domicílios, dado que foi resultado de duas pesquisas na favela: um

realizado pelos moradores da favela, e outro realizado pelo Posto de Saúde do

Parque Santo Antônio por conta do programa Médico de Família.

Nos arredores da favela Jardim Fim de Semana há outras três formações: a

favela do Maracanã, a do Capelinha e do Campo de Fora. Neste trabalho,

restringiu-se ao estudo na favela Jardim Fim de Semana em seus limites.

Até 2000, os moradores não contavam com a existência de instituição ou

espaço de educação e lazer dentro da favela. Entretanto, algumas instituições

atendiam esses moradores em locais fora da favela. Dentre essas instituições

destacam-se:

1. O Centro Comunitário Prornorar". A partir de programas financiados por

órgãos do governo do Estado de São Paulo e parcerias com empresas, o Centro

presta atendimento às famílias do distrito Jardim São Luiz, oferecendo cursos

profissionalizantes, oficinas educativas e assistência social.

O Programa Qualificação e Requalificação Profissional, da Secretaria

Estadual do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo - SERT, é

44 o mapa da favela Jardim Fim de Semana está apresentado no item 5.1.2.
45 PROMORAR é um conjunto habitacional localizado próximo à favela Jardim Fim de Semana.
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implementado no Centro Promorar por meio de várias parcerias, entre elas o

IPEC viabilizando um curso de inglês para hotelaria e garçom, o Instituto MOTIVA

empenhado nos cursos de garçom, porteiro, camareira e arrumadeira; e alguns

sindicatos, oferecendo diversos cursos à comunidade. O Centro também participa

do Programa Auto-Emprego, gerido pela SERT, e implementado pelo Centro

Promorar em parceria com outras instituições do distrito Jardim São Luiz, e do

Programa INFOCENTRO que é resultado de uma parceria da PRODESP,

financiando computadores e a manutenção deles, da Telefônica a fim de garantir

acesso à Internet e da Escola do Futuro da USP que coordena a parte

pedagógica dos cursos de informática oferecidos.

O Centro atende a crianças e adolescentes pelos programas como a Ação

Comunitária do Brasil - Projeto Crescer que atende as crianças de 7 a 13 anos no

período em que a criança não está na escola, desenvolvendo atividades

educativas, de esporte, etc.; no Projeto Agente Jovem para jovens de 15 a 17

anos e financiado pelo Governo Federal - Ministério da Justiça através da

Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo; e também o Programa

Jovem Cidadão que atende jovens de 18 a 19 anos oferecendo cursos técnicos

financiados pelo Serviço Civil Voluntário e gerido pela SERT.

Alem disso, o Centro coordena projetos assistenciais como a distribuição

de cesta básica, do Programa Alimenta São Paulo, e o Programa Viva Leite

ambos da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento do Estado de

São Paulo. Em parceria com a Polícia Militar também distribui 100 cestas básicas

às famílias carentes do distrito.

Cinco entidades estão trabalhando em conjunto com o Centro Comunitário

do PROMORAR: o Movimento de Moradias São Luiz, o Grupo Boa Nova e a

União dos Moradores do conjunto PROMORAR e a Associação Nova União do

Jardim São Luiz que são formados por moradores desse conjunto e o Grêmio

Recreativo do Jardim São Luiz.
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2. A Casa da Cultura, situada próxima à favela, no Centro Comunitário do

Conjunto CDHU. Oferece, em parceria com empresas e com o governo do Estado

de São Paulo, oficina de costura, curso de informática - INFOCENTRO, entre

outros.

3. A Casa dos Meninos é uma entidade social, filantrópica, fundada em

1962 por um grupo de voluntários com a missão de prestar serviços á

comunidade, visando melhoria da qualidade de vida, através do desenvolvimento

dos aspectos culturais, sociais e educativos, assegurando os direitos da criança e

do adolescente. Dentre suas atividades estão: I) O centro de juventude que

atende crianças e adolescentes, de ambos os sexos, moradores do entorno, na

faixa etária de 07 a 14 anos, cursando o primeiro grau, em regime meio aberto,

excluídos do processo de participação e em situação de vulnerabilidade. As

atividades propostas no programa do CJ incluem alimentação com almoço e

lanche, oficinas de: artes, educação física, culinária, leitura e escrita, teatro, horta,

dança, capoeira, alimentação, recebem almoço e um lanche. 11) O centro cultural

que realiza oficinas culturais nos finais de semana de grafite, percussão, dança,

capoeira, teatro e curso de desenho para comunidade. 111) E a capacitação

profissional com cursos de culinária, cabeleireira, manicure e depilação, pintura

em tecido, e também cursos de informática, manutenção e configuração de

micros.

Além dessas atividades desenvolvem um projeto de articulação com outros

setores da sociedade com intuito de desenvolver ações coletivas, dentre elas

levantamento dos perfis das regiões construído a partir dos jovens.

4. A Associação Abrigo Nossa Senhora Rainha da Paz do Jardim Fim de

Semana, fundada em 1994 por um grupo de mulheres que se sensibilizaram com

os graves problemas encontrados nas famílias moradoras da favela. Entre suas

atividades estão: a entrega de cestas básicas provenientes de doações (150

cestas) e do Programa Alimenta São Paulo (50 cestas), o Programa Viva Leite da

Secretaria Estadual da Agricultura, o grupo de apoio às famílias com o
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encaminhamento de doentes ao hospital, entre outras assistências emergenciais.

Em janeiro 200146
, a Associação do Abrigo Rainha da Paz iniciou a

construção de um espaço educacional na favela e com ele desenvolve parcerias a

fim de implementar projetos. Atualmente com poucos alunos a associação

desenvolve outros programas, quais sejam: atendimento médico em parceria com

a Extensão Médica Acadêmica - EMA; grupo de apoio à famílias com crianças

portadoras de deficiência; atendimento a crianças desnutridas de O a 6 anos em

parceria com a Pastoral da Criança; a brinquedoteca para crianças de 2 a 9 anos

em parceria com a FMU; o grupo da Terceira Idade; curso de alfabetização de

jovens e adultos em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi; o grupo de

corte e costura, grupo teatral - projeto Ademar Guerra e grupos educativos de

reforço escolar.

A Associação conta com o trabalho de voluntários. Entre eles: professores

de teatro e de artes plásticas, fisioterapeutas e estagiários de medicina e de

psicologia, recreacionistas e visitadoras de residências que somam 47 pessoas

atuando na comunidade.

Foi constatada também a existência de lideranças que controlam os

movimentos na favela. Estas lideranças, muitas vezes ligadas ao tráfico de

entorpecentes, protegem e controlam a entrada e saída de pessoas nas favelas

assim como a vida dos moradores. Por isso, foi imprescindível entrar em contato

com tais lideranças a fim de garantir a participação e boa vontade dos moradores

em colaborar na pesquisa de campo.

4.2.1 Pesquisa de Campo

Para a realização da pesquisa foram desenvolvidos questionários'", que

procuram identificar dados sócio-econômicos e culturais dos moradores da favela

46 Data de inauguração prevista para fevereiro de 2002.
47 O questionário aplicado na favela Monte Azul sofreu pequenos ajustes para ser aplicado na
favela Fim de Semana. No Anexo 1 - Questionário aplicado na pesquisa de campo com
moradores da favela Jardim Fim de Semana.
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Monte Azul e Jardim Fim de Semana. A necessidade da pesquisa com visita

domiciliar se deve à insuficiência e desatualização dos dados do IBGE para

caracterizar os indicadores selecionados pela comunidade, por meio de suas

associações.

Na favela Monte Azul, o plano amostrai levou em consideração a

localização geográfica para desenhar uma amostra representativa do universo da

favela. Foram entrevistadas famílias moradoras de três espaços geográficos da

favela Monte Azul ao norte, centro e sul, no total de 64 famílias entrevistadas e a

abrangência de 274 pessoas, 7,8% da sua população estimada. Segundo a

ACOMA, são 3.500 moradores da favela Monte Azul.

Na amostra da favela Jardim Fim de Semana, houve a preocupação em

garantir a distribuição geográfica como realizado na Monte Azul. Diante do mapa

selecionamos seis áreas que envolvem a favela. Foram entrevistadas 121

famílias, abrangendo 546 pessoas. Este montante representa o mesmo percentual

da amostra da favela Monte Azul. Segundo dados estimados pela comunidade

são 7.000 moradores" na favela Fim de Semana.

Após as discussões e seleção dos indicadores a Comissão de Moradores

da favela Monte Azul se organizou para receber os pesquisadores voluntários aos

domingos pela manhã. Atenciosos, os moradores acompanharam os

pesquisadores pelas vielas e becos da favela cumprindo papel essencial de

orientação.

Com os resultados dos indicadores de qualidade de vida foi realizada uma

palestra para toda a comunidade da favela Monte Azul na ACOMA Naquela

oportunidade, foi possível dividir expectativas e abrir espaço para propor ações

de continuidade na coleta e análise de indicadores.

48 Segundo estimativas do Posto de Saúde do Parque Santo Antônio o conjunto formado por
quatro favelas, Jardim Fim de Semana, Capelinha, Maracana e Campo de Fora, soma 15.000
pessoas.
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A pesquisa da favela Jardim Fim de Semana, o trabalho contou com o

apoio de jovens da Casa dos Meninos e do grupo de jovens da Associação do

Abrigo Nossa Senhora Rainha da Paz49
• Esses jovens já realizavam entrega de

panfletos nas regiões próximas à favela Fim de Semana e foram unânimes ao

aceitarem o convite de participar da pesquisa de campo no Jardim Fim de

Semana.

Ao todo foram 35 jovens de 15 anos ou mais que participaram do

treinamento para pesquisa de campo na Associação do Abrigo Nossa Senhora

Rainha da Paz, dia 7 de novembro de 2001, das 14h às 18h. Foram tratados

assuntos sobre os objetivos da pesquisa: indicadores e qualidade de vida; quais

as características de uma pesquisa sócio-econômica, postura de um pesquisador;

e responsabilidade, entre outros. Junto ao questionário a ser aplicado os jovens

receberam as orientações gerais para a realização da pesquisa de campo,

apresentado no anexo 1, que dispunha sobre principais recomendações e

procedimentos no preenchimento, aplicação e tratamento do questionário.

No segundo dia de treinamento, o questionário foi minuciosamente

discutido de forma a sanar quaisquer dúvidas a respeito dos conceitos ou da

forma como as questões estavam organizadas no questionário.

Feito isso, houve uma simulação da aplicação do questionário a ser

observada e a seguir cada jovem passou a entrevistar e a ser entrevistado por um

colega simulando também a aplicação.

A pesquisa de campo na favela Fim de Semana foi realizada em dois dias

distintos. Cada dupla de jovens, orientada por moradores da favela puderam

percorrer 121 moradias recolhendo, além das informações do questionário, as

experiências de cada morador e suas dificuldades, entre outras.

A experiência do trabalho com esses jovens foi pautada por uma

49 Essas associações pertencem ao distrito São Luiz e atuam direta ou indiretamente na favela
Jardim Fim de Semana. Suas atividades foram descritas no item 4.2 deste trabalho.
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constatação feita anteriormente pelo Instituto Lidas quando, em 2001, inicia com

os jovens que já participavam da Casa dos Meninos e distribuíam panfletos na

região uma experiência cooperativa chamada cooperativa de logística urbana que

tem como objetivo produzir informações sobre o território para o poder público,

para empresas e para a própria comunidade.

Como primeira tarefa foi-lhes proposto que observassem no seu percurso

de trabalho quais as áreas consideravam perigosas e quais consideravam não

perigosas. Sem definições prévias sobre o que seriam áreas perigosas e não

perigosas, os jovens ao percorrer ruas e casas, mapearam desta forma as áreas

de seu bairro.

Após a sistematização de todas as áreas foi desenhado sobre o mapa da

região as percepções dos jovens e sobreposto a este a distribuição de homicídios

ocorridos no ano de 1998. Os dados sobre as áreas perigosas mostravam maior

número de homicídios e ficava comprovada a coerente percepção desses jovens

sob sua realidade.
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CAPíTULO 5 RESULTADOS

o material utilizado para levantar os dados sobre a qualidade de vida nas

favelas Monte Azul e Jardim Fim de Semana, isto é, os indicadores eleitos pelas

comunidades, estão compostos num questionário (Anexo 1) aplicado conforme

descrito na metodologia.

Nesse capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa de campo, e a

análise contextualizada com dados macro do distrito São Luiz, que contêm as

duas favelas selecionadas, do Município e Estado de São Paulo e do Brasil.

A análise dos resultados aferidos na pesquisa de campo é apresentada de

forma a resgatar os dados da favela Monte Azul apresentados por MEREGE

(2000) e em seguida, a análise dos dados correspondentes à favela Jardim Fim

de Semana.

Cada elemento é analisado separadamente e os indicadores comparados,

nas duas favelas.

A seguir apresentam-se os mapas das favelas Monte Azul e Jardim Fim de

Semana que foram especialmente desenvolvidos para este trabalho. Eles

mostram as vielas identificadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo e os

limites das favelas. Com o intuito de verificar o mapeamento das vielas e becos,

os mapas foram digitalizados para uso na pesquisa de campo que deverão,

posteriormente, serem atualizados e disponibilizados aos representantes da

comunidade.

A reação entre os moradores das duas comunidades frente à apresentação

do mapa teve impacto imediato. Eles nunca tinham visto o retrato da sua favela e

grande interesse surgiu em vários jovens, principalmente com a perspectiva de

participar da atualização do mapa.



73

4 MAPA DA FAVELA MONTE AZUL COM SUA LOCALIZAÇÃO

GEOGRÁFICA E SUAS VIELAS50
•

N
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Meters
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Fonte: Formatado especialmente para o trabalho por Cleodon Silva, Instituto Lidas.

50 As vielas da favela Monte Azul foram redesenhadas a partir do mapa produzido pela Prefeitura
Municipal de São Paulo quando do projeto de urbanização. Est~ foi a única referência encontrada
sobre o desenho das vielas da favela. Resta à comunidade atualizá-Ias.
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5 MAPA DA FAVELA FIM DE SEMANA COM SUA LOCALIZAÇÃO

GEOGRÁFICA51
•

Fonte: Formatado especialmente para o trabalho por Cleodon Silva, Instituto Lidas.

51 O trabalho de redesenho das vielas da favela Jardim Fim de Semana não está concluído. O
mapa produzido pela Prefeitura Municipal quando do projeto de urbanização já foi digitalizado. O
próximo passo é disponibilizá-lo para a comunidade atualizar suas vielas e conclui-lo.
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5.1 Perfil demográfico

Refere-se à situação sócio-econômica das famílias entrevistadas. É

composto pelos indicadores de idade e estado civil dos pais, prática religiosa,

número de adultos e crianças na família e Estado brasileiro de origem.

Antes da análise dos indicadores desse elemento, é necessário retomar

dados relativos ao município de São Paulo e ao distrito do Jardim São Luiz que

engloba as duas favelas do estudo. O Censo IBGE 2000 apresentou uma

população de 10.434.252, sendo as mulheres o percentual de maior expressão

(52%).

Tabela 3. População residente no município de São Paulo

Município de São Paulo População Residente %
Homens 4.972.678 48
Mulheres 5.461.574 52
Total 10.434.252

Fonte: Censo Demográfico 2000.

No estado de São Paulo a proporção se repete. Do total de 37.032.403

pessoas 51% são mulheres.

A estimativa para a população residente em 2001 no município de São

Paulo é de 10.493.886 com crescimento de 0,84%; e no Jardim São Luiz a

estimativa é de 240.197 ou 1,36%52.

A densidade populacional no município e no distrito corresponde

respectivamente a 68,96 e 95,94 de pessoas/ha no ano de 2000. Em São Paulo a

densidade passou de 56,28 em 1980 para 69,14 em 2000. Já no distrito Jardim

São Luiz a densidade aumentou significativamente de 66,25 para 95,94.

52 Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 1991 e Sinopse Preliminar do Censo 2000. Secretaria
Municipal do Planejamento - SEMPLA I DEINFO - Estimativas, 1997,1998,1999,2001 e 2010 com
base no crescimento verificado no período 1991/2000.
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Tabela 4. População Residente, Densidade Demográfica, Taxa de

Crescimento e Área Total. Município de São Paulo e Dístrito

Municipal

Distritos População
1980 1991 1996

São Paulo 8.493.226 9.646.185 9.839.436
Jardim São Luiz 163.634 204.284 223.252

Densidade (pop/ha)
São Paulo 56,28 63,92 65,21
Jardim São Luiz 66,25 82,71 90,39

Taxa de Crescimento
1980/91 1991/96 1996/2000

2000
10.434.252

236.967

69,14
95,94

Área
(ha)

São Paulo 1,16 0,40 1,41 150.900
Jardim São Luiz 2,04 1,79 1,50 2.470

Fonte: IBGE - Censos demográficos 1980/1991, Contagem da População 1996 e
Sinopse Preliminar do Censo 2000. Secretaria Municipal do Planejamento -
SEMPLA 1 DEINFO - taxas de crescimento ao ano 1980-91 e 1991-96

A concentração de pessoas residentes em favelas é superior no distrito

Jardim São Luiz em relação à cidade de São Paulo (tabela abaixo).

Tabela 5.População Residente em Favelas

Distritos População Residente em
tavelas'"

População
Total

%

Municípiode São Paulo 748.455 9.839.436 7,6

JardimSão Luiz 46.905 223.252 21,0
Fonte: IBGE - Contagem populacional/1996

Na favela Monte Azul a estimativa é de 3.500 pessoas residentes e na

Jardim Fim de Semana é de 7.000, representando respectivamente 7,4% e 14,9%

da população residente em favelas no Distrito São Luiz.

Em 1997, a pesquisa Origem e Destino do Metrô apontou que no território

da UPP 254 e o número de domicílios é 17.093 totalizando uma população de

68.976 habit9l1tes. Dessa população 23% reside nas 32 favelas existentes na
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upp 254. O mapa a seguir visualiza tal dado fragmentado pelas zonas 0053
.

6 MAPA DA UPP254 COM A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES

CENSITARIOS DAS FAVELAS MONTE AZUL E JARDIM FIM DE

SEMANA E A POPULAÇÃO DAS ZONAS OD METRO

.
\

CEMITÉRIO DO sÃO lUIS

CJ UPP-264
l2a Selores Censitários
- Log""dou,os* Favelas
C Subzonas 00

Auto Total/Dia
i{J!./~{t:'i.~:~:··.r;;:;.;,~~:·~~~Y,.'!.::·-·,,··,,-' •..-~ ....,

16000 7600 3750
O 300 SOO

Melers

Fonte: Pesquisa. Origem Destino do Metro 1997. Formatação Instituto Lidas.

53 Zona 00 são as unidades territoriais definidas pela Pesquisa Origem Destino do Metrô.
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o primeiro indicador do elemento perfil demográfico refere-se à idade dos

pais. Nas favelas as mães têm em média de 25 a 34 anos e os pais 30 a 39 anos,

como mostram os gráficos a seguir:

GRÁFICO 1 - Idade dos Pais na favela Monte Azul

! 60 a 64
,I
~ 50 a 54
~
~ 40a44

I 30 a 34

~

20 a 24

I 10 a 14

i o
",I
i

5 10 15 20 25
o Pai 11Mãe

Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000

GRÁFICO 2 - Idade dos Pais na favela Jardim Fim Semana
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001

Na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, em 1998 o número de
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casados ultrapassa 50%, dados na tabela abaixo, apesar dos dados de 1994

indicarem diminuição neste percentual.

Tabela 6. Distribuição das Famílias, segundo Situação Conjugal do Chefe na

RMSP

Em porcentagem

Situação Conjugal do Chefe
RMSP

1994 1998
Solteiro 10,2 10,4
Casado 58,1 55,3
União Consensual 14,2 14,6
Viúvo 8,5 10,9
Separado 9,1 8,8

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Condições de Vida - PCV.

Na pesquisa realizada na favela Jardim Fim de Semana os percentuais são

semelhantes: casados 39% e outros" 24%. Estes percentuais são diferentes na

favela Monte Azul, na qual a opção outros (41%) supera a de casados (29%),

dados que podem ser visualizados no gráfico a seguir:

GRÁFICO 3 - Situação Conjugal do Chefe de Família

outros

separado 1I1P1-
casado

solteiro

o 10 20 30 40 50r-----------------------------,o Monte Azul l1liFim de Semana

Fonte: Pesquisa de Campo realizada nas favelas Monte Azul - abr/ago 2000 e Jardim
Fim de Semana - outubro 2001.

54 A opção outros, para pesquisa de campo realizada neste trabalho, é definida pela soma das
situações de união consensual e viúvo.
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o indicador da prática religiosa mostra que nas favelas é predominante a

religião católica, assim como no Brasil e na Região Sudeste. Na Monte Azul o

percentual é de 87% e na Fim de Semana é 58%.

A religião evangélica teve aumento significativo de praticantes, na década

de 90, principalmente nos bairros mais pobres. A presença massiva de igrejas

evangélicas pode ser observado no mapa 7, a seguir:

Enquanto 10% da população na Região Sudeste e no Brasil são

evangélicos em relação aos católicos, na Monte Azul a percentagem é 22% e na

Fim de Semana 50%. 121 milhões de católicos para 12 milhões de evangélicos no

Brasil; 49 milhões para 5 milhões na Região Sudeste; 40 católicos para 9

evangélicos na Monte Azul e 57 para 28 na Fim de Semana.

Tabela 7. Religião (em pessoas)

Religião Brasil Sudeste
Católica romana 121.812.744 49.552.208
Outra cristã tradicional 553.929 240.830
Evangélica tradicional 4.388.305 1.882.845
Evangélica ~entecostal 8.179.678 4.035.989
Cristã reformada não 621.303 313.419
determinada
Neo-cristã 875.206 488.514
Es~írita 1.644.354 1.048.260
Candomblé e umbanda 648.463 437.008
Judaica ou israelita 86.421 70.967
Oriental 368.587 290.475
Outra 94.557 51.500
Sem religião 6.946.251 3.910.506
Sem declaração 595.977 417.630

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991

Na favela Monte Azulo índice (mais ou menos 10%) de católicos para

evangélicos corresponde aos índices na Região Sudeste e no Brasil. Já na favela

Fim de Semana esse índice é 50%.
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7 MAPA DA UPP 254 COM A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES

CENSITÁRIOS DAS FAVELAS MONTE AZUL E JARDIM FIM DE

SEMANA, IGREJAS E HOMICíDIOS55
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Fonte: Igrejas: Ministério do Emprego e Relações do Trabalho - Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS 1998, código CNAE 91910.
Homicídios: PRO-AIM/PMSP, 2000. Formatação Instituto Lidas

55 Seleção e formatação dos indicadores feita especialmente para este trabalho por Cleodon Silva,
Instituto Lidas.



o gráfico abaixo ilustra a comparação entre as favelas.

GRÁFICO 4 - Religião

outras

espirita
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o Monte Azul l1liFim de Semana

82

%
100

Fonte: Pesquisa de Campo realizada nas favelas Monte Azul - abr/ago 2000 e Jardim
Fim de Semana - outubro 2001.

A forte migração de trabalhadores de outros estados em busca do

progresso, principalmente o emprego, na metrópole São Paulo, no início na

década de 70, foi um dos fatores que favoreceram o processo de formação de

favelas. Este fenômeno está expresso atualmente no perfil dos moradores das

favelas pesquisadas. Das famílias entrevistadas apenas 15% e 17%,

respectivamente da favela Monte Azul e Jardim Fim de Semana, têm como origem

o Estado de São Paulo.

Aproximadamente 60% do restante das famílias pesquisadas nas duas

favelas têm como estado natal a Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Esse

movimento concentrado é reflexo da proximidade entre as duas favelas - que

pertencem ao mesmo bairro - e das famílias que em sua maioria têm algum grau

de parentesco próximo. Tais dados comprovam a tese de que as localidades aqui

pesquisadas tiveram formação muito semelhante, pois além da época de
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formação e da localização geográfica, também se evidenciam características

familiares de origem próxima.

GRÁFICO 5 - Estado de origem dos moradores das favelas

25 3015 20o 5 10

o Monte Azul 11Fim de Semana

Fonte: Pesquisa de Campo realizada nas favelas Monte Azul - abr/ago 2000 e Jardim
Fim de Semana - outubro 2001.

Não é difícil encontrar "becos" da família Silva56
, ou uma casa que se

transformou em duas - dividindo os cômodos, ou construindo outro espaço em

cima da casa - para abrigar o filho casado, ou a sobrinha que veio do estado

natal. É comum observar entre os moradores histórias sobre a vinda do estado

natal, a instalação na favela e a acomodação de familiares ou próximos que

vieram à procura de trabalho também.

Segundo os dados oficiais do SEADE, na tabela 9, a não naturalidade do

estado de origem é predominante na Região Sudeste, evidenciando a

particularidade na qual a favela está inserida. Muitas vezes surpreende-se, ao

caminhar pelas vielas, com comemorações ou falas que não têm origem no

Estado de São Paulo. São migrantes ali residentes que guardam e vivem em

plena metrópole seu costume.

I
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Tabela 8. Migração - População residente, por Grande Região Sudeste,

segundo a naturalidade em relação ao Município e à Unidade da

Federação - 1999

Naturalidade em relação ao Município e à
Unidade da Federação

População residente
Brasil(1) __ G=.::ra:.:.;n=de~R.::.;egi2..:.ia=..:-0::-

Sudeste
Naturalidade em relação ao Município (1) 100,0 100,0
Naturais 60,7 59,2
Não naturais 39,3 40,8
Naturalidade em relação à Unidade da
Federação (1)

100,0 100,0

Naturais 84,2 81,4
Não naturais 15,8 18,6
(1) Inclusive as pessoas com idade
ignorada.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
de Emprego e Rendimento,

5.2 Educação

o elemento educação inclui educação adulta e infantil, especialmente a

situação da criança e do adolescente. Esse elemento é composto pelos seguintes

indicadores: escolaridade dos pais, o índice de crianças que não freqüentam a

escola e taxa de analfabetismo. O primeiro indicador é considerado o principal

pois a formação escolar dos pais influencia diretamente a escolaridade dos filhos

(Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria de Planejamento - SEMPLA,

2001 ).

Na visualização dos gráficos 1 e 2 observa-se que há um movimento na

escolaridade dos pais quando se trata da comparação entre as duas

comunidades. Como aferido, as mães da favela Monte Azul têm em média

escolaridade menor que a dos pais - 8% dos pais completam o ensino médio ou

técnico e 15% já iniciaram. As mães permanecem sem terminar seus estudos

fundamentais equivalentes a 81%. Na favela Fim de Semana esta relação não

56 Nome fictício.



85

existe: 20% das mães e 19% dos pais já completaram o ensino fundamental

sendo que 8% e 9% respectivamente já iniciaram o ensino médio.

GRÁFICO 6 - Escolaridade dos Pais - favela Monte Azul,
~
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000

GRÁFICO 7 - Escolaridade dos Pais - favela Fim de Semana
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001



86

Destaca-se, também, que o nível superior na favela Monte Azul atinge 5%

de pais e mães entrevistados e na favela Fim de Semana não foi encontrado

nenhum representante.

Segundo o IBGE, 1991, 34,5% dos chefes de família têm em média de 4 a

7 anos de estudo e 29,8% não têm instrução ou têm menos de um ano de estudo.

A favela Monte Azul apresenta um índice de escolaridade dos pais que

completam o ensino fundamental (23%) significativo em relação à favela Jardim

Fim de Semana (19%), e também em relação ao município de São Paulo (14,1%).

Por sua vez, a escolaridade das mães representa um índice menor (7%) na favela

Monte Azul do que na favela Fim de Semana (20%), e no município de São Paulo

esse índice é de 12,5%.

Para ilustrar, apresentam-se os dados dos anos de estudo da população do

município de São Paulo e do distrito Jardim São Luiz (distrito das favelas

estudadas), que se encontram em condição melhor que a escolaridade nas duas

favelas.

Tabela 9. Anos de Estudo do Chefe de Família57 no município de São Paulo

Anos de estudo do chefe Total Homem Mulher
Sem instrução 9,2% 0,5% 0,9%
Menos de 1 ano 0,6% 53,3% 50,7%
Ensino fundamental inc. 52,8% 14,4% 11,6%
Ensino fundamental 13,9% 14,1% 12,5%
Ensino médio 13,8% 9,1% 7,7%
Ensino su~erior 8,8% 0,9% 0,9%
Sem declaração 0,9% 100,0% 100,0%
Fonte: IBGE Censo 2000

57 Ensino fundamental incompleto corresponde de 1 a 7 anos de estudo. Ensino fundamental de 8
a 10 anos. Ensino médio: de 11 a 14 anos. Superior: de 15 ou mais.
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Tabela 10. Anos de Estudo da População

Município de S.
Paulo

% Jardim São
Luiz

%

Total (1) 9.198.955 205.381
Menos de 1 ano 820.460 8,92 16.203 7,89
Fundamental inc. 4.414.936 47,99 114.386 55,69
Fundamental 1.660.850 18,05 39.833 19,39
Médio 1.538.202 16,72 26.513 12,91
Superior 613.245 6,67 5.233 2,55
Não determinado 151.262 1,64 3.213 1,56
Fonte: IBGE - Contagem da População 1996. Secretaria Municipal do Planejamento -

SEMPLA / DEINFO.

Das crianças até 14 anos, 8% na favela Monte Azul e 2% na Fim de

Semana estão fora da escola. Pode estar implícito que essas crianças estão fora

da escola por motivo de trabalho, mas o motivo principal declarado pelos

entrevistados das crianças não estarem na escola é a falta de vagas nas escolas.

No território da UPP254 há somente 14 escolas públicas (07 Municipais e

07 Estaduais) que não atendem a demanda local. Vale destacar que, como será

observado no mapa, as escolas particulares estão localizadas mais próximas da

favela Monte Azul, indicando nível social mais alto nesta região, que na da favela

Fim de Semana.

Num estudo sobre a evasão escolar desenvolvido pelo então diretor da

Escola Municipal Procópio Ferreira, localizada nos arredores da favela Jardim

Fim de Semana. em 1998 1% dos alunos evadidos haviam sido presos.

o mapa a seguir mostra o número de escola e suas respectivas

localizações na UPP 254.
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8 MAPA DA UPP 254 COM A LOCALIZAÇÃO DOS SETORES

SENSITÁRIOS DAS FAVELAS MONTE AZUL E JARDIM FIM DE

SEMANA E A REDE DE ENSINO.
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Fonte: Ministério do Emprego e Relações do Trabalho. Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS 1998.

Quanto aos incapazes de ler ou escrever um simples bilhete com mais de

15 anos de idade - considerados analfabetos - foi averiguado na pesquisa de

campo das favelas que 21% dos entrevistados na favela Fim de Semana possui

ao menos um analfabeto na família e 27% na Monte Azul. A taxa de analfabetismo
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é de 7% da população abrangida pela pesquisa na Fim de Semana e 5% na

Monte Azul. Vale destacar que 71% dos 5% analfabetos residentes da favela

Monte Azul possuem mais de 40 anos de idade. Na favela Fim de Semana 35%

dos analfabetos identificados tem entre 15 e 25 anos e apenas 1 (um) analfabeto

com 65 anos.

A seguir a tabela 4 mostra a taxa de alfabetização no município de São

Paulo, segundo IBGE 2000. O valor 95,4% de alfabetizados aproxima-se dos

valores averiguados na pesquisa de campo, apesar do cálculo do IBGE abranger

pessoas acima de 10 anos e a pesquisa ter considerado apenas pessoas com 15

anos ou mais. No Brasil, o índice de analfabetos com quinze anos ou mais é 24%,

segundo censo IBGE 1991.

Tabela 11. Taxa de Alfabetização no município de São Paulo

Município de São Paulo População Residente com 10 anos
ou mais

Alfabetizada 8.327.045
Taxa de Alfabetização 95.4
Total 8.727.411

Fonte: Censo Demográfico 2000.

5.3 Emprego e Renda

Esse elemento está relacionado ao nível econômico de vida dos

residentes. Inclui: renda mensal bruta por domicllio'", contemplação pelo

benefício previdenciário INSS, número de pessoas da família que trabalham,

condição da ocupação dos pais e bens domiciliares. O bem-estar econômico

individual é a saúde econômica da comunidade.

Do universo de adultos abrangidos pela pesquisa apenas 35% exercem

alguma atividade remunerada dentre os moradores da favela Monte Azul e 33%

58 Renda mensal bruta por domicílio é a soma das rendas individuais dos residentes no domicílio
sem descontos com aluguel, impostos etc.
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dentre os do Jardim Fim de Semana. Em sua maioria a renda familiar bruta, como

mostrou o gráfico acima, está na faixa de 1 a 4 salários mínimos - 63% na Monte

Azul e 74% na Fim de Semana.

GRÁFICO 8 - Renda Mensal Bruta por Domicílio59
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo
na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

A pesquisa de campo sobre a renda familiar revelou ainda, ao contrário das

teorias sobre as favelas e a característica de total carência que, de certa forma,

também nas favelas é possível visualizar as desigualdades sociais presentes na

sociedade como um todo. Embora constatado informalmente, existem famílias que

dividem a renda acima de 8 salários mínimos - que pode alcançar uma soma

superior à da classe média brasileira. Cabe notar que na pesquisa não foram

nomeados valores à renda, somente faixas de renda bruta familiar.

31% das famílias entrevistadas na favela Monte Azul e apenas 15% das

famílias na Fim de Semana possuem ao menos uma pessoa que atualmente

recebe algum benefício previdenciário do INSS. Da população abrangida pela

pesquisa 7% e 4% respectivamente são beneficiários do INSS (aposentadoria,

seguro desemprego, etc.).

59 o Salário Mínimo em dezembro de 2001 = R$ 181,00.
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o número de pessoas das famílias entrevistadas que trabalham

corresponde a 35% em ambas as favelas. O trabalhador para esta pesquisa pode

ser profissional liberal, empregado com ou sem carteira assinada, outros

trabalhadores e também o trabalhador que está fazendo "bico".

Outro indicador averiguado na pesquisa foi em relação à condição de

ocupação dos pais das famílias entrevistadas. Para coletar esse indicador usou-

se a classificação de ocupação do IBGE - Classificação Brasileira de Ocupação,

assim constituída:

Grupo 1: proprietários, administradores e técnicos de nível superior e
médio; Grupo 2: trabalhadores qualificados do comércio, transporte e
comunicações, de escritórios e outras ocupações técnicas científicas e
afins; Grupo 3: trabalhadores da indústria de transformação e
construção civil; Grupo 4: trabalhadores não qualificados do comércio,
transportes, comunicações, prestação de serviços braçais; Grupo 5:
trabalhadores da agropecuária e da produção extrativa; Grupo 6: outros
trabalhadores e sem declaração (incluindo mães que não trabalham
fora, estudantes, desempregados ou sem profissão).

GRÁFICO 9 - Condição de Ocupação dos Pais na favela Monte Azul.
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000
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GRÁFICO10 - Condição de Ocupação dos Pais na favela Fim de

Semana.
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001
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A categoria de maior percentual entre as mulheres é o grupo 6,

correspondendo à dona de casa seguido pelo grupo 4 dos trabalhadores do

comércio e prestação de serviços não qualificados nas duas favelas. No caso dos

homens, a categoria de maior percentual está no grupo 4 representado

principalmente pelos pedreiros e serventes seguido do grupo 6 que envolvem

outros trabalhos e os sem profissão.

10

Observa-se que houve dificuldade no entendimento da condição de

ocupação e de profissão durante a pesquisa. Por exemplo, o trabalhador que tem

uma profissão de pedreiro e, portanto, pertence ao grupo 4, pode estar

desempregado. Na classificação do IBGE - eBO sobre a condição de ocupação, o

desempregado é uma das opções do grupo 6. No momento das respostas na

pesquisa de campo pode ter ocorrido as duas condições. Dessa forma, interessa

aqui a profissão; a análise sobre quantos estão trabalhando foi contemplada

anteriormente (35% em ambas as favelas).

oPAI 111MÃE

O indicador sobre os bens domésticos é outro indicador que mede os

recursos econômicos, isto é, apura os bens disponibilizados nos domicílios. A
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tabela a seguir mostra os itens: fogão e geladeira estão presentes em mais de

90% das moradias entrevistadas nas duas favelas. Rádio e televisão, também são

utensílios disponibilizados em mais de 90% das moradias da favela Monte Azul.

Entretanto, na favela Jardim Fim de Semana apenas em 72% e 85%

respectivamente. As famílias moradoras da favela Jardim Fim de Semana têm

menos bens domiciliares. Foram encontradas quatro moradias que não possuíam

geladeira e uma que também não possuía fogão.

Na década passada, a melhoria nas condições de vida esteve

representada, entre outros fatores, pela aquisição de freezer. Nos dados

averiguados na pesquisa observou-se que 8,26% (10) das moradias possuem

freezer na favela Jardim Fim de Semana e na Monte Azul este percentual sobe

para 9,37%.

Destaca-se também, que 63% dos domicílios na favela Monte Azul e 48%

dos domicílios na Fim de Semana possuem telefone. Na tabela a seguir estão

relacionados os bens domésticos pesquisados.

Embora máquina de lavar roupa em ambas sejam praticamente iguais, o

tanquinho é um item mais disponível na favela Fim de Semana do que na Monte

Azul. Segundo os moradores entrevistados (mães) a máquina não lava direito as

roupas muito sujas, como por exemplo as de servente e pedreiro, grupo

representativo nas duas favelas, "o tanquinho é melhor". O celular também se

destaca entre as famílias entrevistadas, 18% e 8% respectivamente. A moto

representa um item com 3% de disponibilidade na favela Fim de Semana. Talvez

porque nessa favela exista mais ruas pavimentadas.
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Tabela 12. Bens Domésticos (por número de famílias)

Monte Azul % Fim de Semana %
Fogão 64 100% 114 94%
Televisão 62 97% 103 85%
Geladeira 61 95% 111 92%
Radio 59 92% 87 72%
Aparelho de som 48 75% 71 59%
Telefone 40 63% 58 48%
Tanquinho 32 50% 75 62%
maq. Lavar roupas 25 39% 48 40%
vídeo cassete 23 36% 36 30%
Microondas 18 28% 33 27%
Freezer 6 9% 10 8%
Celular 5 8% 22 18%
Carro 4 6% 19 16%
Moto O 0% 4 3%
Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo

na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

5.4 Habitação

o elemento habitação refere-se aos recursos do domicílio (rede de esgoto,

banheiro, luz e água tratada), número de pessoas residentes, condição de

ocupação das moradias (própria, cedido ou outra forma) e a quantidade de

cômodos.

Mais de 90% dos domicílios pesquisados nas duas favelas possuem água

encanada, luz e banheiro como mostra o gráfico abaixo. Mesmo assim, vale notar

que 10 domicílios (8%) da favela Fim de Semana não possuem luz elétrica, fator

unânime na Monte Azul. A rede de esgoto está presente em 98% dos domicílios

da Monte Azul e somente em 70% dos da Fim de Semana.

Em dezembro de 1992, na favela Monte Azul formou-se a Comissão de

Moradores que juntamente com a assessoria técnica de arquitetos e sociólogos,

fruto de um convênio para urbanização do local assinado com a Prefeitura

Municipal de São Paulo, incentivaram a participação popular através de mutirões.

Como fruto desse trabalho, grandes mudanças foram encontradas no panorama
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da favela. Hoje, praticamente 100% das moradias possuem banheiro, água

tratada, luz e encanamento de esgoto domiciliar até o córrego da favela.

Entretanto, o córrego ainda não foi canalizado. A construção de muros de arrimo

é também resultado do trabalho de mutirão na favela Monte Azul que resolveu os

problemas de deslizamento de barracos.

GRÁFICO 11 - Recursos do Domicílio
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo
na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

85% das edificações da favela Monte Azul são feitas de alvenaria",

construídas por meio da autoconstrução geralmente sem acabamento extemo.

Vale notar que, segundo Figueired061
, la característica de favela ainda se mantém

devido à disposição irregular das casas, num terreno em vale entrecortado por

vielas e pequenas "pontes" de madeira atravessando o córrego. Nesse ambiente,

ainda são encontrados barracões de madeira fechados por cadeados."

Na favela Jardim Fim de Semana, da mesma forma, a maioria das moradias

são feitas de alvenaria, provavelmente num processo de construção equivalente

60 ACOMA (1998)
61 FIGUEIREDO, R. (1999)



96

ao da favela Monte Azul. Apesar disso, observa-se a existência em maior número

de barracões de madeira. Muitos moradores sofrem com a umidade, pois as

construções não conseguem impedir a entrada da água da chuva. O terreno,

maior em extensão que o da Favela Monte Azul, apresenta pequenas áreas com

vielas já pavimentadas, outras em becos nos quais o esgoto corre a céu aberto

(apenas 70% das moradias têm rede de esgoto) restando às pessoas os

caminhos construídos com "pontes" de madeira, iguais às que Figueiredo citou ao

descrever a favela Monte Azul. Também, na Fim de Semana, o córrego percorre a

região mais baixa da favela e nele, escoam todos os dejetos da favela,

canalizados ou não, emanando odor muito forte e um ambiente propício à criação

de ratos, baratas, etc.

o tamanho médio das famílias residentes no Município de São Paulo

passou de 3,75 para 3,65 componentes, entre 1991 e 1996, segundo IBGE -

Censos Demográficos 1991 e Contagem da População 1996. Essa redução

resultou de dois fenômenos distintos: de um lado, a continuidade da queda da

fecundidade, refletida na sensível diminuição do número de famílias com mais de

dois filhos e de outro, a ampliação do número de pessoas morando sozinhas" e

famílias com até três componentes.

62 Segunda a Pesquisa das Condições de Vida - PCV - SEADE, 1998, o crescimento da proporção
de famílias compostas por apenas um indivíduo, passou de 7,7%, em 1994, para 10,4%, em 1998.



97

Tabela 13. Domicílios, População Residente e Pessoas por Domicílio

Distritos 1991 1996
Domicílios População Pess/Dom. Domicílios População Pess/Dom.

(1) (1) (1) (2) (2) (2)

Município de 2.539.953 9.527.426
São Paulo

3,75 2.714.989 9.755.815 3,59

Jardim São
Luiz

50.834 203.376 4,00 54.761 221.152 4,04

(1) Refere-se aos Domicílios Particulares Permanentes
(2) Refere-se aos Domicílios Particulares (Permanentes e Improvidados)
Fonte: IBGE - Contagem da População 1996. Secretaria Municipal do Planejamento-

SEMPLA / DEINFO.

A tabela 7 mostra os dados sobre o Jardim São Luiz com 4,04 pessoas por

domicílio nos dados apurados em 1996. Valor semelhante foi averiguado na

pesquisa de campo nas favelas Monte Azul e Jardim Fim de Semana. O número

de pessoas em média por domicílio na favela Monte Azul é 4,0 e no Jardim Fim

de Semana 4,5. Dentre os domicílios entrevistados, apenas 2,5% na favela Jardim

Fim de Semana estão compostos por pessoas morando sozinhas, não havendo

nenhuma ocorrência desse tipo na favela Monte Azul. Já os domicílios compostos

com até 3 pessoas os valores se equivalem: respectivamente 20% e 17,2%.

Os entrevistados na favela Monte Azul têm sua moradia própria (98%) e

apenas 2% cedida63
. Na favela Fim de Semana, 79% das moradias são próprias e

21% cedidas. O alto percentual de famílias que possuem sua própria casa na

favela Monte Azul é fator importante para melhoria da condição econômica.

63 A classificação sobre situação da ocupação adotada na pesquisa de campo nas favelas é igual
àquela apresentada na tabela 6.
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Tabela 14. Condição de Ocupação de Domicílios no município de São

Paulo (unidade)

Condição de ocupação 1996 %

Cedido(2)
Próprio(1) 17.477.860 77,86

4.750.838 21,16
Outra forma 219.650 0,98
(1) Compõem o indicador a condição de ocupação próprio, próprio já pago, próprio em
aquisição.
(2) Compõem o indicador a condição de ocupação alugado, cedido, cedido por empregador,
cedido por particular.
Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 1996.

Atualmente, é freqüente encontrar cartazes de papelão "aluga-se" ou

"vende-se" pregados nas paredes dos barracos. O aluguel de uma moradia de

dois cômodos é cerca de R$ 100,00 (56% do salário minimo"). Para comprar este

mesmo barraco pode-se pagar R$2.500,00 (quase 14 salários mínimos). Um dos

fatores que contribuíram para a especulação imobiliária dos barracos da favela é

a localização dessas favelas, Fim de Semana e Monte Azul, nas proximidade do

mercado de trabalho, comprovado com a medida de tempo que o trabalhador

despende diariamente para ir ao trabalho, indicador discutido no item 6.6.

É importante lembrar que na favela Monte Azul, não há mais espaço para a

construção e crescimento da favela horizontalmente, pois os espaços se

esgotaram. Por conta disso, observou-se grande crescimento vertical das

moradias.

Segundo IBGE - Censo Demográfico 1991, no Brasil e no Município de São

Paulo as moradias têm em média 5 cômodos. Na favela Monte Azul esta média é

3,4 cômodos, e no Jardim Fim de Semana, 3,9 considerando-se que o banheiro,

mesmo que separado apenas por uma cortina, contou como sendo um cômodo.

64 Salário mínimo em dezembro de 2001: R$ 181,00.
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5.5 Segurança Pública

Este elemento registra a percepção da segurança pessoal e a violência na

favela. Inclui o índice de homicídios, se alguma pessoa da família foi vítima de

crime neste ano ou no ano passado, a opinião dos entrevistados sobre o medo de

andar à noite na favela ou nos arredores e a satisfação e felicidade de viver na

favela.

No mapa do PRO-AIM, Programa de Aprimoramento das Informações de

Mortalidade do Município de São Paulo, mostra-se que num raio de 1 km

envolvendo a favela Monte Azul, foram encontrados 6 homicídios no ano de 1998

e 8 no ano de 2000. O mesmo raio de 3 km envolvendo a favela Jardim Fim de

Semana apontam 20 e 25 homicídios respectivamente. Ao aproximarmos o raio

para 300 metros encontraremos nos arredores da favela Monte Azul dois

homicídios em 1998 e seis na Fim de Semana.

No artigo publicado no Boletim Conjuntura Criminal 65 destaca-se que,

embora a explicação sobre distribuição de homicídios num território seja

complexa, existe um fator que isoladamente contribui com elevada parcela para

.explicar a distribuição observada dos homicídios. É o nível sócio-econômico do

bairro. "Utilizando o procedimento estatístico chamado análise de regressão e

colocando o nível sócio-econômico do bairro como variável "previsora" dos

homicídios, somos capazes de explicar nada menos do que 45% das variações

nos homicídios (variável dependente) encontradas entre os bairros".

65 A relação entre nível sócio-econômico e taxa de homicídio nos bairros da Capital. Boletim
Conjuntura Criminal n.O12 Julho / 2000.
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Formatação Instituto Lidas.

Alguns casos são exceção, como o fato da Sé, centro de São Paulo, que é

uma área onde transita grande número de pessoas que não residem na

vizinhança, e também como o Morumbi, onde convivem extremos de riqueza e

pobreza. A análise conjunta dos 96 distritos do Município de São Paulo revela

uma forte associação (não necessariamente causação) entre homicídios e nível

sócio-econômico sugerindo que a longo prazo, somente a redução das diferenças

sócio-econômicas entre os bairros poderá fazer com que moradores do Jardim

Ângela e Moema, por exemplo, separados por apenas alguns quilômetros de

distância, possam se reconhecer como moradores de uma mesma cidade.
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Na classificação média de homicídios da cidade de São Paulo,

apresentada no mesmo artigo citado, o Jardim São Luiz é o 16° distrito de maior

média, em maior número de homicídios, 81,3 em média por ano, no período de

1996 a 199966
.

o segundo indicador, vítima de crime, os entrevistados na pesquisa de

campo nas favelas Monte Azul e Jardim Fim de Semana, 22% e 17%

respectivamente, possuem na sua família alguém que foi vítima de crirne'" nesse

ano ou no ano passado na favela ou nos seus arredores.

A Pesquisa das Condições de Vida - PCV, SEADE 1998, em quase 20%

das famílias residentes na Região Metropolitana de São Paulo, pelo menos um de

seus membros foi vítima de roubo ou furto nos doze meses que antecederam a

entrevista da PCV; e em 5,1% das famílias, pelo menos um de seus membros foi

vítima de agressões físicas.

É necessário considerar também que esse indicador envolve questões

relativas a valores morais e culturais. Assim, parte dos entrevistados pode não

considerar como um crime lesões infringidas a partir de lutas ou brigas;

desentendimentos e lesões corporais. Em determinadas situações, esses crimes

podem não ser considerados graves e o reconhecimento de ter sido vítima de tal

crime, revelar conflitos familiares ou esbarrar em vários tipos de preconceitos'".

Outro fator que se soma à questão da violência está no crescimento das

igrejas evangélicas em comunidades de baixa renda e com altos índices de

violência e de atividades ilegais de tráfico de entorpecentes. Os movimentos das

igrejas evangélicas surgem no lugar da atuação massiva da Igreja Católica com

as CEBs durante os anos 70 e 80. Iniciado por missões estrangeiras, em especial

66 Foram utilizados como fonte os certificados de óbito expedidos pelo IML e os Boletins de
Ocorrência registrados pela Polícia Civil.
67 Na pesquisa de campo nas favelas, crime foi tratado indistintamente, envolvendo crimes com
agressões físicas, roubos ou furtos. Para a PCV, SEADE há distinção apenas para vítimas de
crimes e vítimas de agressões físicas.
68 PCV, SEADE 1998. Nota metodológica. (grifas meus)
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norte americanas, o evangelicalismo é pentecostal em sua maior parte. Com uma

lógica doutrinária diferente daquela propagada pelas CESso A autonomia e a

crença de que "se as pessoas pensarem juntas serão capazes de transformar a si

próprias, a Igreja e o mundo em que vivem,,69, são substituídos pelo individualismo

e a opressão, ferramentas utilizadas pelo movimento do tráfico de entorpecentes.

Nestas comunidades a violência é maior. Segundo os dados do perfil

demográfico, a religião católica está presente na maioria das famílias

entrevistadas nas favelas. Entretanto, na Fim de Semana, o percentual de

evangélicos é superior. A análise conjunta dos indicadores sobre a religião e o

número de homicídios nas duas favelas demonstra este aspecto":

Sobre as expectativas dos moradores das favelas quanto ao terceiro

indicador, medo, a pesquisa apontou que apenas 36% dos entrevistados na

Monte Azul sentem medo de andar sozinhos à noite pela favela e em seus

arredores. O percentual aumenta para 55% no Jardim Fim de Semana. A questão

apresentada - Você sente medo de andar à noite na favela ou nos seus

arredores? - buscou captar espontaneidade entre os entrevistados, a fim de

encontrar os sentimentos da população nesse item.

Com o mesmo intuito, foi apurada pela pesquisa a' questão sobre a

satisfação e a felicidade entre os moradores entrevistados em viver naquelas

localidades. Na favela Jardim Fim de Semana 55% dos moradores e na Monte

Azul 94% se declaram felizes por isso.

5.6 Culturae Lazer

Envolve os indicadores da freqüência em espaços culturais, a utilização de

outros espaços de lazer fora da favela, a participação em cursos de formação

cultural e o tempo gasto diariamente para chegar ao trabalho. Espaço cultural foi

69 FERNANDES, 1994, P. 39.
70 Veja o mapa 7 da UPP 254 com a localização das Igrejas e os homicídios ocorridos no ano de
2000 na página 81.
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definido como sendo a biblioteca, o teatro, as quadras de esporte, as festas, o

parquinho e outros espaços na favela. Esses espaços estão institucionalizados na

favela Monte Azul por meio da ACOMA.

Segundo a pesquisa de campo, 42% dos entrevistados não freqüentam ou

nunca freqüentaram nenhum espaço cultural oferecido pela ACOMA na favela

Monte Azul e 41% dos entrevistados utilizam outros espaços culturais, que não os

oferecidos pela ACOMA.

Na favela Jardim Fim de Semana, os espaços de cultura e lazer

encontrados se restringem ao campinho de futebol no terreno baldio e os bares. A

maioria dos moradores não identificou lazer em suas atividades. Quando

motivados com perguntas específicas sobre o campo de futebol, a biblioteca, ou

festas organizadas na favela, alguns moradores - menos de 10% - declaram que

já freqüentaram pelo menos uma vez essas atividades.

Com relação a outros espaços de lazer que não estão próximos às favelas

como, por exemplo, os parques, somente 22% dos moradores da favela Fim de

Semana freqüentam e 41% dos moradores da Monte Azul. Cabe ressaltar que no

distrito do Jardim São Luiz existe um espaço público de lazer: o Centro

Desportivo Municipal Jardim Brasília, e outros clubes particulares como a

Associação Atlética Banco do Brasil, AABB.
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo
na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001

42% dos entrevistados participam ou já participaram de algum curso de

formação cultural oferecido pela ACOMA. Dos 58% que nunca participaram, 16%

foi por falta de tempo, 41% por desinteresse e 14% por outros motivos. Esses

cursos de formação cultural podem ser de costureira, teatro, dança, informática,

capoeira, etc. Na favela Fim de Semana, 5% dos moradores já participaram de

alguns desses cursos. Nesse caso, os cursos são de qualificação profissional

mais do que de cultura e lazer.

A ocupação da área na favela Monte Azul no final da década de 70 e início

de 80 deveu-se à reurbanização da cidade ao receber o progresso advindo com a

implantação das indústrias, a decorrente expulsão dos trabalhadores do centro

para a periferia e o processo de empobrecimento acumulado a partir daqueles

anos.

Atualmente os trabalhadores residentes nas favelas usufruem a vantagem

de ocuparem áreas próximas ao local de trabalho. Na pesquisa, 73% dos

moradores da Monte Azul que trabalham levam até 30 minutos para chegar ao

local de trabalho e na favela Fim de Semana, 71% dos moradores levam até 1
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hora no trajeto de casa ao local de trabalho.

Apenas 2% dos moradores da Monte Azul e 6% da Fim de Semana levam

mais que duas horas para chegar ao local de trabalho, como mostra a tabela a

seguir:

Tabela 15. Tempo do deslocamento até o local de trabalho

Monte Azul Jardim Fim de Semana
Até 30 mino 73% 35%
1 hora 17% 36%
De 1 a 2 horas 8% 23%
Mais de 2 horas 2% 6%
Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo

na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

5.7 Meio Ambiente

Inclui o cuidado com os resíduos e a preocupação com a natureza, a

qualidade de ar, água, plantas, inclusive do ponto de vista estético. São

indicadores: a freqüência de entrega do lixo na coleta pública e o cultivo de

plantas pelos moradores.

Todas as famílias entrevistadas nas pesquisas na favela Monte Azul e

Jardim Fim de Semana levam o lixo para a coleta municipal, apenas 4% dos

moradores da favela Fim de Semana nunca levam o lixo na coleta municipal. Esta

característica pode ser explicada, porém não justificada, pela localização do ponto

de coleta municipal que é mais próximo à Monte Azul. A favela também tem área

menor se comparada à Fim de Semana. Nesta última, a coleta municipal fica

longe das áreas próximas ao córrego que recebe, portanto, o lixo in natura

diariamente. Na maioria dos pontos de coleta de lixo da Fim de Semana e nos

dois pontos localizados nas extremidades da favela Monte Azul, a coleta acontece

três vezes por semana.
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GRÁFICO 13 - Freqüência de entrega do lixo na coleta pública
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo
na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

A questão do lixo ainda é crucial, pois o esgoto das casas é escoado para

o córrego que atravessa a favela. Verificou-se, que além do mau cheiro, da

presença de ratos, a adesão da comunidade à coleta de lixo municipal ainda não

é suficiente, deixando grande quantidade de lixo às margens do córrego

comprometendo inclusive, a mina d'água localizada no centro da favela Monte

Azul. Na favela Fim de Semana, uma entrevistadora lamentou a existência de

tantos ratos no beco onde mora, o esgoto corre embaixo das "pontes" de madeira,

cujo problema é o incômodo para dormir devido ao barulho que os ratos fazem à

noite. Reclama não poder deixar alimentos nos armários ou em cima da mesa e,

como não tem geladeira, na maioria das vezes perde parte dos alimentos.

A rede de esgoto no município de São Paulo já abrange mais de 88% dos

domicílios cadastrados, tabela abaixo. As favelas, em sua maioria, não fazem

parte deste grupo e, como no caso da Monte Azul, apesar da canalização do

esgoto das casas até o córrego, ainda não há canalização do córrego.
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Tabela 16. Rede de Esgoto no município de São Paulo

1996 1997 1998 1999 (1)

ExtensãoTotal da Rede(2)

Númerode Ligações 1.561.635 1.649.157 1.739.757 1.747.963
12.891,76 13.055,04 13.172,37 13.259,79

(4)Cobertura(3) 81,0 85,0 88,0
(1) Até março/99
(2) Em km
(3) Porcentagem de população atendida
(4) Informação não disponível
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo/SABESP

Nos dados apurados na pesquisa de campo, a favela Monte Azul tem 98%

dos domicílios com rede de esgoto - canalizado até o córrego, mas na Fim de

Semana este percentual é de 70%, evidenciando famílias que ainda vivem com

fossas e esgotos clandestinos.

A falta de espaço para cultivar plantas na favela é o principal motivo para a

não adesão ao plantio de árvores ou ao cultivo de hortas domiciliares. 48% dos

moradores cultivam plantas ornamentais na favela Monte Azul e na Fim de

Semana chega a 60%.

5.8 Saúde

Este elemento se refere à boa forma física e à saúde dos residentes na

favela, bem como o acesso a serviço ambulatorial. São indicadores de saúde: a

ocorrência de vício na família e problemas relacionados, doenças ocorridas

devido à poluição do córrego, AIDS, utilização do dentista e alimentação. O

indicador principal, vício na família, corresponde ao uso de álcool, drogas, fumo, o

vício de jogar ou nenhum.
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GRÁFICO 14 - víCIOS NA FAMíLIA
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo
na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001

Destaca-se no gráfico acima o índice de fumantes, 56% das famílias

entrevistadas na favela Monte Azul possuem ao menos um fumante em casa.

31,3% dos entrevistados na favela Fim de Semana possuem na família algum

alcoólatra. Como se pode observar 28% e 42,1% das famílias entrevistadas na

Monte Azul e Fim de Semana declaram nenhum vício.

Foi perguntado às famílias que possuem pelo menos um tipo de vício

quanto à existência de problemas diretamente relacionados a eles. O item de

maior percentagem na Monte Azul foi o relacionado aos transtornos familiares -

26%. E na Fim de Semana o relacionado às questões financeiras - 29%. Vale

notar que na Monte Azul 72% das famílias declararam que não têm problemas

relacionados como o vício presente na família e algumas famílias apontaram a

presença de mais de um vício.

Outros dados podem ser visualizados na tabela a seguir:
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Tabela 17. Problemas relacionados à ocorrência de vícios na família

Monte Azul Fim de Semana
Alergia 9% 8%
Reseiratórios 22% 18%
Prejudicial ao bebê 11% 9%
Outros a saúde 22% 14%
Financeiros 11% 29%
Transtomos familiares 26% 23%
Nenhum 72% 44%
Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo

na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001

25% das famílias entrevistadas na favela Monte Azul possuem pelo menos

uma pessoa que é portadora de doenças relacionadas com a poluição do córrego,

sendo que 53% são doenças respiratórias, 19% dermatológicas e 13%

verminoses. Na favela Fim de Semana, este indicador é 12%.

Na análise do indicador referente ao uso de Drogas e casos de AIDS na

família deve-se considerar que o modo de coleta dos dados, através de entrevista

pessoal, constrange as pessoas que omitem, ou muitas vezes se sentem

intimidadas ao relatar a verdade. Todavia, segundo os dados coletados no

ambulatório da ACOMA, no período de jan/jul de 2000 não houve casos de

atendimento a dependentes químicos na favela Monte Azul.

o total de casos notificado de AIDS·, no Município de São Paulo, segundo

Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/AIDS-SES - São Paulo, em

1995 somou 2631 homens e 887 mulheres, numa proporção de 3 para 1. Apesar

disso, as famílias entrevistadas não declararam a existência de casos de AIDS na

família. Para averiguar tais dados seria necessário investigar os casos nos

hospitais da região ou estatísticas específicas.

o tratamento dentário, por muito tempo, foi considerado um "luxo",

principalmente entre as camadas mais pobres que colocavam como última

necessidade o cuidado com os dentes. Com o investimento do poder público no

atendimento odontológico, a população pobre pode ter acesso a tratamento
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dentário. Desta forma, encontra-se pessoas que mensalmente freqüentam o

dentista submetendo-se até a tratamento com aparelhos. Na favela Monte Azul, a

ACOMA oferece aos moradores tratamento dentário a preços custeados, isto é,

de baixo custo". Assim, 31% dos entrevistados freqüentam ou levam seus filhos

ao dentista pelo menos uma vez no ano, mas mesmo com o trabalho da ACOMA,

existem ainda 44% das famílias entrevistadas que nunca freqüentaram o dentista.

Segundo os coordenadores da ACOMA ainda há resistência cultural por parte dos

moradores que não valorizam esse cuidado.

Na favela Fim de Semana, o posto de saúde municipal oferece tratamento

dentário, fato que incentiva a procura e se reflete em 26% das famílias que

freqüentam pelo menos uma vez ao ano o dentista e apenas 16% que nunca

freqüentaram.

Outro tratamento, como por exemplo, o pré-natal, é oferecido às mães no

ambulatório da ACOMA. Esse pré-natal é constituído de acompanhamento e

orientação" cuja adesão é de 52% das mães entrevistadas na favela Monte Azul.

Na favela Fim de Semana, as mães recebem tal acompanhamento via posto de

saúde ou hospital público. A pesquisa de campo mostrou que 88% das mães já

fizeram ou estão fazendo pré-natal.

O indicador alimentação revela que as famílias na favela Monte Azul têm

melhores percentuais de consumo. Apenas o ovo é um item consumido por um

número menor de famílias na Monte Azul do que na Fim de Semana que consome

três vezes ou mais por semana. Esse item não caracteriza melhor alimentação na

Fim de Semana e, além disso, pode referir-se à preferência e não à

disponibilidade.

70 Em 2000, a consulta que poderia ter espera de um mês custava R$25,00.
71 Até 1998, a ACOMA realizava partos normais. Atualmente, as mães são encaminhadas ao
hospital público.
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Tabela 18. Consumo de alimentos por três vezes ou mais na semana (em

número de famílias)

Alimentos Monte Azul Fim de Semana
% %

Carne 57 89% 85 70%
Ovos 32 50% 74 61%
Leite 54 84% 95 79%
Grãos 63 98% 110 91%
Frutas 50 78% 67 55%
Verduras 52 81% 78 64%
Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo

na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

5.9 Cidadania

o elemento cidadania envolve filantropia e trabalho voluntariado e acesso

aos serviços disponíveis.

Verificou-se na pesquisa de campo que 42% das famílias entrevistadas na

Monte Azul já prestaram, ou prestam, algum serviço sem remuneração, em

organizações de caridade, religiosa ou de voluntariado. Desses, 33% já atuaram

como voluntário na ACOMA e 29% já atuaram no trabalho de mutirão. Dos

motivos para não participar, 41% dos entrevistados declaram desinteresse.

Na favela Fim de Semana o percentual é muito menor, apenas 21% dos

entrevistados já foram voluntários e desses apenas 12% já atuaram na Rainha da

Paz, associação que presta assistência nessa favela, e 36% já atuaram na Igreja.

Dos motivos alegados para não participar de ações voluntárias, 17% dos

entrevistados declaram falta de tempo e 14% desinteresse. Cabe salientar que a

maioria dos moradores não conhece as associações do bairro e suas atividades.
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GRÁFICO 15 - TRABALHO VOLUNTÁRIO
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Fonte: Pesquisa de Campo na favela Monte Azul - abr/ago 2000. Pesquisa de Campo
na favela Jardim Fim de Semana - outubro 2001.

Um resultado das ações da ACOMA na favela Monte Azul é o fato de 47%

das famílias terem crianças de O a 14 anos atendidas pela Associação. Apenas

3% das famílias entrevistadas na Fim de Semana têm suas crianças atendidas

pela Rainha da Paz na favela.

A observação dos indicadores apresentados quer servir de ferramenta para

que cada comunidade, conhecendo mais sobre seu perfil possa construir

ferramentas para a melhoria da qualidade de vida para a comunidade. Além

disso, a percepção pela comunidade sobre a importância desses indicadores faz

surgir o desafio de atualizá-los periodicamente, possibilitando observar não

somente o retrato, como o desenvolvido por este trabalho, mas as mudanças, ano

a ano, conquistadas pela comunidade.
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CONCLUSÃO

Avaliar a qualidade de vida é um trabalho complexo e delicado. Quando

são catalogados os indicadores e multiplicados em várias instâncias é possível

comparar e invariavelmente construir ranking. Este último, muitas vezes não

suporta somente o aspecto positivo, mas incita disputa e remete a erros de

avaliação. Não existe o melhor na questão social, mas o que se traduz em

condições mais satisfatórias para o indivíduo e para a comunidade a que

pertence.

Nos métodos atuais, os indicadores ainda são a forma mais eficiente de

retratar uma população de modo a medir o seu crescimento, a sua transformação

e os demais movimentos sócio-econômicos e histórico-culturais.

Neste estudo, a comparação de indicadores de qualidade de vida, busca

identificar se uma comunidade, que tem uma associação comunitária consolidada,

agrupa elementos com indicadores melhores do que outra que não possui tal

característica sem deixar de relevar a complexidade e prejuízo da tarefa.

Para caracterizar a associação comunitária presente na favela Monte Azul

foi necessário encontrar características que não fossem as de caráter religioso,

pedagógico ou de outro mecanismo de atuação, pois eles podem significar

sucesso em uma comunidade, mas não ser eficiente em outra. A especificidade

de cada localidade deve ser respeitada evitando-se a reprodução de modelos.

Durante a revisão de literatura, encontramos os três critérios que SMOCK

selecionou para identificar organizações como as da ACOMA O modelo de

associação que segue o transformative mode! (SMOCK, 1998) atua de forma a

gerar mudanças sócio-culturais na comunidade e com isso transformar a

realidade à qual a população está sujeita. No caso de favelas, é unânime avaliar

que se trata de uma sociedade à parte, formada devido à exclusão social que
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seus moradores sofrem. Transformar sua realidade pode significar a inclusão, a

cidadania e no limite, melhor qualidade de vida da comunidade.

A seleção da favela Fim de Semana, no princípio, foi devido à localização

geográfica, à época de formação e à não existência de uma associação

comunitária aparente, ou com a inserção e atuação da ACOMA na favela Monte

Azul. Após a apuração dos indicadores pode-se observar que os três critérios

apontados por SMOCK, tal como a hipótese inicial, não estão presentes na

comunidade da favela Jardim Fim de Semana. Validado o objeto de estudo, foi

possível apurar os indicadores comparando as duas favelas segundo os

elementos pré-determinados.

Antes, entretanto, é preciso destacar que os resultados aqui apresentados

fazem um retrato sobre as favelas, a inserção frente às condições oferecidas por

seu distrito e cidade. Mas esses indicadores só cumprem sua função se

apropriados pela comunidade.

Um pesquisador ao olhar para tais índices sente-se curioso e observador,

buscando teorias e conclusões sobre os aspectos analisados. Mas o morador da

. favela - sujeito da pesquisa - se surpreende, se emociona ao olhar no espelho e

se ver dentro de sua comunidade. A informação como fonte de poder só é

consolidada quando a sociedade se apropria dessas informações, "é preciso

colocar um espelho em cima da comunidade e possibilitar que cada componente,

se assim desejar, olhe, opine e enxergue-se nesse espelho", como relata C..

o processo desenvolvido na pesquisa possibilitou o envolvimento da

comunidade desde a escolha dos indicadores, baseada em elementos macros de

características sócio-econômicas e culturais, a participação dos moradores

interessados e voluntariamente acompanhando os pesquisadores de campo, até a

visualização dos resultados.

Na oportunidade da apresentação dos resultados da favela Monte Azul aos
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seus moradores, voluntários e profissionais da ACOMA, fato interessante ocorreu

em relação ao elemento Renda e Emprego. Um jovem de 15 anos levantou a mão

e discordou do resultado sobre a renda. Justificou que ele não tinha aquela renda

e se aquilo era verdade na favela ele gostaria de confirmar com uma pesquisa

censitária. A atitude pró-ativa do jovem, que além de emitir sua opinião propôs

uma ação pela qual se interessava em realizar, demonstra o valor que ele

depositava nos indicadores.

Na favela Fim de Semana, os jovens do distrito e da própria favela foram os

interessados em realizar a pesquisa de campo. Depois de treinados e da

pesquisa realizada, reuniu-se toda a equipe para conversar sobre as possíveis

dúvidas sobre a aplicação do questionário, momento de correção das respostas e,

principalmente, sobre a percepção que eles, jovens pesquisadores tinham tido

das famílias e da favela. Nesse momento, muitas histórias foram tomando conta

da reunião ilustrando a posição e o papel desenvolvido por esses

"pesquisadores". A simplicidade de cada rosto e a feição surpreendente ao ver,

pela primeira vez, o mapa da favela demonstrou que essas pessoas, carentes de

atenção ainda não estavam no mapa, literalmente.

Os resultados deste trabalho ainda não foram apresentados às

comunidades. Essa atividade que tem a finalidade de subsidiá-los com o retrato

da favela e propor metodologicamente a coleta periódica dos dados levantados.

O conjunto de resultados é a melhor expressão da qualidade de vida nas

comunidades, e prender-se aos detalhes pode impossibilitar tal visão; a análise

dos elementos em separado representa a possibilidade de mudanças. Se a cada

indicador insatisfatório para a comunidade for possível definir pequenas metas, a

comunidade tem condições práticas de passo a passo, transformar sua realidade.

Os resultados apresentados por MEREGE, a respeito da qualidade de vida

na Monte Azul são comparados aqui com os indicadores averiguados na pesquisa

da favela Fim de Semana.
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Dentre os resultados aferidos na identificação dos elementos de qualidade

de vida, pode-se observar que a educação dos pais nas duas favelas tem

condição semelhante: a maioria tem escolaridade baixa. Entretanto, as mães em

geral conquistam o ensino médio mais cedo (em média com 20 anos) que os pais

(em média 30 anos). Além disso, algumas diferenças entre as duas favelas devem

ser destacadas: I) a escolaridade das mães na Fim de Semana é maior que as

dos pais e, na Monte Azul a referência se inverte; 11)um número maior de mães

da favela Fim de Semana completa o ensino fundamental e, é maior o número de

pais na Monte Azul que o conquistam; 111)no caso do ensino superior foram

encontrados representantes na Monte Azul, mas nenhum na Fim de Semana; IV)

os dados sobre analfabetismo apontam que mais famílias são compostas por

analfabetos na Monte Azul, geralmente o idoso, acima de 65 anos, entretanto o

índice de analfabetismo é maior na Fim de Semana e estão representados nas

faixas etárias de 15 a 25 anos.

Verificou-se que apesar da atuação da ACOMA na assistência à criança e

incentivo à escolarização, ainda existem crianças fora da escola na Monte Azul, e

o indicador correspondente na favela Jardim Fim de Semana é menor, 8% e 2%

respectivamente. Um dos fatores que podem ilustrar tais índices é o fato de

existirem próximas à favela Fim de Semana mais escolas e equipamentos

públicos.

Na questão da renda e emprego a Monte Azul tem maior índice de pessoas

com renda superior a quatro salários mínimos. Também foi possível averiguar que

a taxa de inserção na sociedade, representada pelo beneficiário da previdência é

superior na Monte Azul. A condição de ocupação mostra que a maioria das

famílias possuem construção própria nas favelas.

Observa-se a existência de um nível razoável de conforto dentro das casas

nas duas favelas: cerca de 80% delas possuem bens domésticos básicos para um

domicílio na cidade de São Paulo (geladeira, fogão, televisão e rádio). O telefone

é um item importante para as questões relacionadas às comunicações ou novas
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tecnologias da informação. Ele é o acesso às informações. Na Monte Azul mais

da metade das famílias possuem telefone e esse índice é menor na favela Fim de

Semana.

No elemento habitação a ação dos mutirões foi responsável pela melhoria

das condições urbanas das favelas, com construção de casas de alvenaria e na

Monte Azul também a construção de muros de arrimo. Dentre os entrevistados na

favela Monte Azul 98% têm sua moradia própria. Na favela Fim de Semana o

índice é menor, 79%, fazendo com que mais pessoas necessitem pagar aluguel

para morar na favela.

Ainda, a permanência dos moradores na favela é de longa data.

Informalmente, averiguou-se que em média o tempo que os moradores têm na

favela é de 15 anos, destacando-se tanto na Monte Azul como na Jardim Fim de

Semana a existência de muitos fundadores. A baixa mobilidade dos moradores

nas duas favelas também é um fator que valida a comparação aqui desenvolvida,

comprovando a semelhança de seus moradores.

No elemento que analisa a segurança pública observou-se que o número

de homicídios na Monte Azul é significativamente menor que na favela Fim de

Semana, mas as famílias que possuem alguma pessoa que já tenha sido vítima

de crime, o número se inverte. Isso pode ser explicado pelo fato de a Monte Azul

possuir área e população menor que a favela Fim de Semana. Cabe ressaltar que

o clima de violência em São Paulo, especialmente no distrito do Jardim São Luiz

onde se situam as favelas, que em 1999 teve um índice de 88,33 homicídios

dolosos por 100.000 habítantes", ao andar na favela Monte Azul tem-se a

sensação de um ambiente tranqüilo, diferente da favela Fim de Semana em cujos

becos e vielas específicas não é permitida a entrada de estranhos.

Outro destaque é a porcentagem de famílias que sentem medo ao andarem

72 Dados da Resolução 202193, fornecidos pelas Seccionais de Polícia. (dados preliminares,
sujeitos a retificação)
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sozinhas à noite pela favela e seus arredores. Na Monte Azul esse percentual é

muito menor que da Fim de Semana, e se as famílias não sentem medo, estão

mais satisfeitas e felizes, reflexo medido no indicador sobre felicidade: 94% dos

moradores da Monte Azul se declaram felizes.

No tocante à cultura e lazer pode-se observar que os moradores da favela

Monte Azul, mais do que na Fim de Semana, freqüentam outros espaços de lazer

fora dos limites da favela. Este fato indica que a inserção social é maior na Monte

Azul. Apesar dos espaços oferecidos pela ACOMA, 42% dos moradores nunca

freqüentaram esses espaços. O desinteresse da comunidade aliado à falta de

informações por meio da ACOMA podem ser razões para a não adesão de toda a

população.

o tempo gasto no deslocamento para ir ao trabalho é um indicador de

qualidade de vida, principalmente em se tratando da cidade de São Paulo. Na

Monte Azul a maioria dos trabalhadores gasta até 30 minutos apenas no seu

deslocamento até o trabalho. Na Fim de Semana o tempo é maior e

consequentemente, o tempo destinado ao lazer dos moradores é menor. Cabe

destacar a boa localização das duas favelas, servidas por um terminal de ônibus

urbano, uma estação de trem, além de ser próxima ao Centro Empresarial, à

marginal Pinheiros'? e a grandes redes de hipermercados.

o meio ambiente tem como principais problemas nas favelas a falta de

saneamento básico e de canalização dos córregos poluídos que atravessam

ambas as favelas. A canalização do esgoto doméstico existente nas favelas

consiste na coleta dos detritos e no despejo diretamente no córrego, sem

qualquer espécie de tratamento, causando doenças, mau cheiro e a proliferação

de ratos, baratas, etc. Também foi aferido a freqüência com que as pessoas

levam o lixo doméstico à coleta municipal. Na Monte Azul esta atitude está

presente em 96% da população, índice maior que na Fim de Semana.

73 Uma das principais vias de acesso ao centro expandido da cidade.
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Outro indicador é o cultivo de plantas nas moradias ou nas áreas das

favelas. Na Monte Azul mais famílias cultivam plantas, incluindo vasos

ornamentais, em suas moradias do que os moradores da Fim de Semana.

No elemento saúde, o indicador sobre os vícios presentes na família tem

ressalto a porcentagem verificada no número de drogados. O fato dos moradores

não declararem o uso de drogas, por se sentirem constrangidos, é um forte

indicador de que o problema social não está sendo trabalhado. Apesar disso, na

Monte Azul o ambulatório localizado na favela, confirma o baixo índice de

dependentes químicos. Constatou-se também que o fumo e o álcool estão

presentes em grande parte das famílias entrevistadas na Monte Azul, com índices

maiores que na Fim de Semana. O maior número de moradores da Fim de

Semana que declarou não possuir na família pessoa que tenha vícios, pode

significar, recuperando a questão religiosa, que com o percentual maior de

evangélicos, proibidos de ter quaisquer vícios, as famílias passam a se comportar

como assim acreditam.

De modo geral na favela Monte Azul observa-se boas condições de saúde,

reflexo da atuação do ambulatório presente na favela Monte Azul. Outro dado é a

freqüência ao dentista, maior dentre as famílias da Monte Azul.

É preciso dizer que o córrego poluído que corre a céu aberto pelo meio das

duas favelas, foi apontado nas entrevistas como foco de doenças principalmente

respiratórias. Isso é confirmado pelo alto número de atendimentos ambulatoriais

na favela Monte Azul.

Outro indicador que trata da alimentação demonstra que os moradores da

Monte Azul têm melhores percentuais de consumo de alimentos e menos doenças

também.

No elemento cidadania o número de pessoas que já realizaram algum

trabalho voluntário é significativamente maior na Monte Azul que na Fim de
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Semana. Também se destaca a Comissão de Moradores atuante em parceria com

a ACOMA e responsável pela reconstrução dos elos sociais dentro da

comunidade; e o envolvimento significativo dos moradores no trabalho

comunitário, mostrando a apropriação coletiva do desenvolvimento comunitário

exemplificados pela construção dos muros de arrimo, reforma dos barracos de

madeira para alvenaria e o trabalho dos voluntários na própria ACOMA.

Os indicadores apurados na pesquisa compõem um conjunto de

características que remetem aos critérios do modelo que definem a atuação de

uma associação comunitária: capital social, cidadania ativa e lideranças

comunitárias.

Capital social consiste nas normas e relações sociais embasadas na

estrutura da sociedade que capacitam as pessoas na coordenação de ações

coletivas a fim de alcançar os objetivos desejados. Está bem representado pela

ação comunitária desenvolvida no movimento de mutirões. Na favela Monte Azul

esse movimento foi responsável pela sua urbanização com a construção de casas

de alvenaria, muros de arrimo, possibilitando melhores condições de moradia Os

moradores da Monte Azul atuaram com maior intensidade alcançando resultados

que os diferenciam positivamente em relação à Fim de Semana.

Cidadania Ativa é um conceito político cuja idéia está ligada à de

participação política, dessa forma cidadania é entendida como um conjunto de

direitos e deveres que garantem. à pessoa humana a sua inserção na sociedade.

Cidadania significa prática de vida em todas as instâncias de convívio social dos

indivíduos: na família, na escola, no trabalho, na comunidade, na igreja e no

conjunto da sociedade.

Nos indicadores apurados na pesquisa pode-se averiguar que na favela

Monte Azul a maioria da população leva o lixo à coleta municipal preservando o

meio ambiente, mas principalmente, percebendo seus deveres como cidadão.

Outro indicador de cidadania é o percentual de pessoas que já realizaram algum
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trabalho voluntário. Na Monte Azulo percentual é maior que o da Fim de Semana.

Liderança Comunitária. O líder comunitário é aquele instruído numa

filosofia pela qual sente-se capaz de, mesmo fora de sua comunidade, ser um

agente transformador das diversas realidades de desenvolvimento de outras

comunidades. As formações comunitárias têm como alvo a formação desses

indivíduos para que haja a multiplicação de seus ideários, atingindo seus

objetivos mais amplos.

Na favela Monte Azul a Comissão de Moradores foi responsável pela

melhoria nas condições de moradia através da construção em mutirão. Nesse

processo muitos residentes passaram a atuar na comunidade e a opinar,

reconhecendo seu papel como parte da favela. A própria participação do jovem da

favela na discussão sobre os indicadores averiguados pela pesquisa demonstra o

potencial líder comunitário. A ACOMA por sua vez investe na formação de novos

líderes representados pelos grupos de capoeira, dança, entre outros. Na favela

Fim de Semana, apesar das organizações existentes não foram identificadas

características que demonstrem a existência destes indicadores tal como a

ACOMA produz na favela Monte Azul.

A análise comparativa entre as duas favelas permitiu identificar que o

terceiro setor, configurado aqui pela presença da Associação Comunitária Monte

Azul ACOMA, contribui para a construção de uma comunidade com qualidade de

vida melhor.

Cabe aqui esclarecer que ao identificar que a qualidade de vida

conquistada na favela Monte Azul é melhor que a da favela Fim de Semana,

pode-se estar cometendo um erro. Sabendo que a Monte Azul é melhor pode

incitar aos interessados a copiar a ACOMA e aplicar o mesmo modelo na favela

Fim de Semana com o intuito de alcançar os mesmos índices da Monte Azul. As

análises até hoje estudadas mostram que, cada comunidade, deve encontrar o

seu modelo, respeitando assim suas especificidades e características sócio-
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econômicas e culturais próprias.
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ANEXO 1 - Questionário aplicado- aos moradores da favela Jardim Rm de
Semana e Orientações gerais para o preenchimento dos questionários
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Entrevistador: tempo:

QUESTIONÁRIO

PERFIL FAt'\1ILiAR

1. Sobre os pais das crianças:

- ocupação]

Pai () Grupo 1 ( ) Grupo 2 ( ) Grupo 3 ( ) Grupo 4 ( ) Grupo 5 ( ) Grupo ó

~.,1ãe ( ) Grupo 1 ( ) Grupo 2 ( ) Grupo 3 ( ) Grupo 4 ( ) Grupo 5 ( ) Grupo 6

-idade

( ) 10 a 14 ( ) 45 a 49 ) 10 a 14 ) 45 a 49

( ) 50 a 54 ) 15 a 19 ) 50 a 54

) 20 a 24 ( ) 55 a 59

( ) 60 a 64

) 65 ou mais

) 20 a 24 ( ) 55 a 59

( )60a64

() 65 ou mais

) 25 a 29 ( ) 25 a 29

) 30 a 34 ) 30 a 34

) 35 a 39 ) 35 a 39

( )40a44 )40a44

- Escolaridade (última série que a pessoa cursou)

Pai

( ) ensino fundamental incompleto

( ) ensino fundamental

) ensino fundamental incompleto

( ) superior incompleto

) ensino fundamental

) ensino médio incompleto

( ) ensino médio

( ) superior incompleto

( ) superior

( ) ensino médio incompleto

( ) ensino médio

( ) superior

- Estado civil

) solteiros

) separados

( ) casados

( ) outros

] Grupo 1: proprietários, administradores e técnicos de nível superior e médio;
Grupo 2: trabalhadores qualificados do comércio, transporte e comunicações, de escritórios e outras
ocupações técnicas científicas e afins;
Grupo 3: trabalhadores da indústria de transformação e construção civil;
Grupo 4: trabalhadores não qualificados do comércio, transportes, comunicações, prestação de serviços
braçais;
Grupo 5: trabalhadores da agropecuária e da produção extrativa;
Grupo 6: outros trabalhadores e sem declaração (incluindo mães que não trabalham fora, estudantes,
desempregados ou sem profissão).



2. É praticada alguma religião na família? ( ) não ( ) sim Qual: _

3. Qual o número de adultos (14 anos completos ou mais) e crianças (até 14 anos incompletos) na família?

adultos'---- crianças, _

4. De que Estado do Brasil você migrou? Já morou em outro lugar que não seja São Paulo (fora a sua cidade

natal)?

MEIO AMBIENTE E SA.t"iEAt'-1ENTO BÁSICO

5. Com que freqüência você costuma levar o seu lixo para o ponto de coleta municipal?

) nunca

) pelo menos uma vez por semana

) de duas a três vezes por semana

( ) de quatro a seis vezes por semana

( ) todos os dias

6. Você cultiva plantas na área da [aveia ou já plantou alguma árvore na favela?
{ \ .
, J sun ( ) não

LAZER E CULTURA

7. Quais dos seguintes espaços culturais você costuma freqüentar roa favela?

( ) biblioteca

( ) teatro

( ) quadra de esportes

( ) outros: _

8. Além do que é oferecido pelas associações na favela, você utiliza regularmente outro tipo(s) de lazer?

( ) festas
) parquinho

( ) sim ( )não

9. Você já freqüentou algum curso de formação cultural (dança, teatro, etc.)?
( \ .
\ I S1Il1 ( ) não. Motivo: _

10. Você trabalha ou tem algum parente trabalhando em associações?

( ) sim ( ) não

11. Em caso afirmativo, tem alguma criança sua ou de parentes atendida por esta associação?

( ) sim ( ) não

RENDA E EMPREGO

12. Alguém na sua casa recebe algum beneficio do INSS (aposentadoria, seguro desemprego, etc ...)?

( ) sim. Quantos? _ ( ) não

13. Quantas pessoas em sua casa trabalham?

número



14. Qual a renda bruta mensal da sua casa?

( ) menos de 1 SM ( ) de 1 a 4 SM ( ) de 4 a 8 SM ( ) mais de 8 SM

15. Quanto tempo leva para chegar ao trabalho?

( ) até 30 min ( ) i hora ( ) de 1 a 2 horas ( ) mais de 2 horas

HABITAÇÃO

16. Quais destes recursos você tem na sua casa?

( )Água tratada ( ) luz ( ) banheiro ( ) rede de esgoto

17. Quais destes eletrodomésticos você tem na sua casa?

( ) geladeira ) freezer ) carro ) rádio ( ) aparelho de som

( ) telefone ) maq. lavar roupas ) fogão ) microondas () moto

( ) televisão ( ) vídeo cassete ( ) tanquinho () celular

18. A casa em que você mora é:

( ) cedida

) própria

19. Quantos cômodos tem sua casa? _

ALUYíENTAÇÃO

20. Quais destes itens são consumidos regularmente na sua casa? (mais de 3 vezes por semana)

( ) carne

( ) ovos

( ) leite

( ) grãos (arroz, feijão, milho, etc.)

) frutas ( ) verduras

CIDADANIA

21. Você presta (ou já prestou) algum serviço, sem remuneração, em organizações de caridade, religiosas?

( ) não ( ) sim. Onde? _

SAÚDE

22. Você fez pré-natal?
{ \ .
\ J sun ( ) não

23. Quais dos seguintes vícios estão presentes na sua família?

) álcool

( ) drogas

( ) fumo

( ) nenhum

24. Quais dos seguintes problemas causados por estes vícios estão presentes na sua família?

( ) alergia ( ) prejudicial ao bebê ( ) respiratórios

) financeiros ( ) outros à saúde ( ) transtornos familiares

) nenhum

25. Existe algum portador do vírus da Aids em sua casa?

( ) sim ( )não



26. Na sua casa alguém tem doença relacionada à poluição do córrego? Ex: doenças respiratórias,

dermatológicas, venninoses, etc.)

) SL.'1l ( ) não

27. Com que freqüência você e sua família freqüentam o dentista?

) nunca foi

) menos de uma vez ao ano

) duas vezes ao ano

) mais de duas vezes ao ano

) uma vez ao a110

EDUCAÇÃO

28. Há alguém na sua casa, com 15 anos ou mais, incapaz de ler ou escrever UII1 bilhete simples?

( ) não ( jsim, Quantos? _ Idade: _

29. Assinale o motivo pelo qual algu ...ma criança em sua casa não freqüentaassociações comunitárias:

( ) falta de vagas

( ) desinteresse

) todas as crianças na minha casa freqüentam a associação

) outros. _

30. Há alguma criança de 7 a 14 anos, na sua casa, que não freqüenta a escola (ensino fundamental)?

( ) não ( )sim. Quantas? Idade: _

31. Há na sua casa alguma criança menor de 12 anos que trabalha?

( ) não ( )sirn. Quantos? _ Idade: _

SEGURANÇA

32. Você sente medo de andar sozinho à noite pela favela e seus arredores?

( )sim ( )não

33. Na sua casa há alguém que tenha sido vitima de crime, neste ano ou no ano passado, nos arredores da

favela?

( )sim ( ) não

34. Na sua opinião qual o principal problema da Favela Monte Azul? *resposta espontânea

35. Você é feliz vivendo na Favela Monte Azul?

( )sim ( ) não



ORIENTAÇÕES GERAIS
Ao visitar o domicíiio, os pesquisadores deverão se apresentar através de sua

identificação (crachá).

Recomenda-se aos Pesquisadores:
~ Adotar uma postura cordial e profissional para que haja boa receptividade por

parte dos entrevistados;

• Explicar, em linhas gerais, os objetivos da pesquisa de modo a despertar o
interesse e a colaboração do entrevistado ao responder o questionário; e
informar o caráter confidencial das informações obtidas.

~ Quando houver dificuldade de entendimento, reaplicar a pergunta dando ênfase
aos aspectos principais da questão.

• Estar seguro quanto ao manuseio do questionário e possuir conhecimento do
conteúdo das questões.

Preenchimento, Aplicação e Tratamento do Questionário
Na aplicação do questionário, os pesquisadores devem estar atentos aos seguintes

procedimentos:

1. O questionário deve ser preenchido com caneta;
2. As alternativas de resposta das perguntas contidas no questionário devem

ser preenchidas com um X;
3. As perguntas descritivas devem ser preenchidas com letra legível, pois

serão digitadas posteriormente;
4. Ao ser iniciada, a entrevista deve ser conduzida de forma contínua e

sistemática, por um lado impedindo que os assuntos se dispersem; e, por
outro, estimulando respostas espontâneas do entrevistado de modo a evitar
a indução de respostas;

5. A seqüência das questões não pode ser alterada para evitar problemas de
fluxo do questionário e comprometer os resultados esperados;

6. As perguntas devem ser formuladas de forma pausada e clara. Se
necessário, esclareça a questão sem mudar o sentido da mesma, visando
sempre garantir o entendimento do entrevistado. Questões mal
interpretadas devem ser corrigidas ainda durante a entrevista.
Improvisações e alterações das questões devem ser evitadas, tendo em
vista que o êxito da aplicação do questionário depende, em grande parte,
da forma como são aplicadas as perguntas;

7. Após a resposta, o entrevistador deve ler a(s) altemativa(s) declarada(s)
para o egresso, com o objetivo de confirmar suas respostas.

1



8. Tome cuidado com comentários que podem ser mal interpretados. (Ex.:
"Mas atualmente você não faz nada?");

9. Em algumas questões está prevista a possibilidade de o entrevistado dar
uma resposta diferente das contempladas nas alternativas elencadas.
Nestas questões aparece a alternativa "Outros" e há um espaço reservado
para anotar a resposta do entrevistado (explorar a alternativa com a
pergunta "algo mais?");

10.As questões não devem ser deixadas em branco;

11.Quando o entrevistado não souber a resposta e a alternativa "não sabe"
não existir, preencha a primeira casela com hífen (-);

QUESTIONÁRIO

o questionário tem por objetivo principal obter informações das famílias da Favela

Jardim Fim de Semana que permitam caracterizar a sua qualidade de vida. As

informações coletadas dizem respeito à situação sócio-econômica e possíveis

ganhos em outros aspectos da vida do indivíduo (como, por exemplo, sua

segurança).

Este questionário será respondido por um indivíduo representante com mais de 14

anos das famílias moradores da Favela Jardim Fim de Semana, aplicado pelo

pesquisador em visita domiciliar.

Constam nos questionários, com o objetivo de identificação e de codificação das

informações, os seguintes campos a serem preenchidos previamente à sua

aplicação:

• Entrevistador - anote o seu nome rio campo indicado para este fim;

e Tempo - anote o tempo de duração da entrevista;

• Data da visita - anote também a data da aplicação do questionário.

2



126

ANEXO 2 - Caracterização da favela Monte Azul (MEREGE, 2000)

A Associação .Comunitária Monte Azul visa promover o amor ao ser

humano independentemente de nacionalidade, raça, religião, posição política,

condição social e física. Proporcionar oportunidades através da educação, cultura

e saúde, principalmente para as pessoas não privilegiadas se desenvolverem

material, social e espiritualmente, capacitando-as para agirem consciente mente e

com amor.

A Associação.Comunitária Monte Azul é fruto da iniciativa da pedagoga Ute

Craemer. Em 1976, ela começou a atender crianças da favela Monte Azul em sua

própria casa, nas imediações da comunidade. Ute contou, inicialmente, com a

aluda de alunos da escola onde lecionava. Aproveitou, assim, a oportunidade de

construir uma ponte entre as duas realidades socio-econômicas diferentes.

Através das crianças, Ute começou a conhecer as famílias e organizou

reuniões entre os adultos, para discutir e procurar soluções para seus problemas.

Em 1979, foi fundada oficialmente a ACOMA. As primeiras atividades

implantadas pela associação foram o Ambulatório Médico, que foi construído

pelos moradores em mutirão, e a "Escolinha" para as crianças, atendendo às

carências sociais mais urgentes. Mais tarde surgiram as creches e berçários. Daí

para frente, a presença da Associação na favela cresceu continuamente e foram

implantadas oficinas de marcenaria, reciclagem de papel, reciclagem de móveis,

de tecelagem, de aprendizado em eletricidade e oficina de informática.

A partir de 1983, as atividades se ampliaram para mais uma favela, a

Peinha, e para um bairro periférico, Horizonte Azul.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ACOMA

Utilizando os métodos da pedagogia Waldorf, da medicina ampliada pelo

princípios da antroposofia e da procura de idéias no âmbito social, a Associação

visa impulsionar um processo decrescimento tanto do indivíduo quanto da

comunidade.

As primeiras atividades implantadas pela associação foram: o Ambulatório

Médico, que foi construído pelos moradores em mutirão, e a "Escolinha" para as

crianças. atendendo às carências sociais mais urgentes. Daí para frente, a

presença da Associação na favela cresceu continuamente e foram sendo

implantadas oficinas, além de creches e berçários.

Hoje a Associação atende 1000·crianças e adolescentes, atingindo direta e

indiretamente uma população de aproximadamente 12 mil pessoas" segundo os

dados da ACOMA.

EDUCAÇÃO

o foco central· de atuação da ACOMA é a educação para o

desenvolvimento. Suas atividades se estruturam de acordo com a demanda

específica das diversas faixas etárias de crianças e adolescentes.

A Educação Infantil é constituída por berçários (15 vagas), mini-grupos (39

vagas), creches (168 vagas), jardim de infância (66 vagas) e pré-primário (85

vagas). Ao todo 373 crianças são atendidas atualmente, durante 10 horas diárias,

com alimentação, assistência médica e saúde preventiva.

Nos centros de Juventude são atendidas diariamente 414 crianças de 7 a

14 anos, possuem uma biblioteca que é utilizada para pesquisas e tarefas

escolares. São oferecidas atividades complementares à escola convencional:

jogos educativos e recreativos, teatro, pintura e modelagem, trabalhos manuais,
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música, excursões, reforço escolar, além de terapia, oficina de artes e capoeira.

Nas oficinas. profissionalizantes (marcenaria, reciclagem de papel,

reciclagem de móveis, bonecas, informática, elétrica) por sua vez, são atendidos

diariamente 79 adolescentes, na faixa etária de 14 a 18 anos.

Atua ainda, no atendimento de 65 crianças e adolescentes deficientes

mentais leves e moderados, oferecendo-lhes reabilitação social e pré-

profissionalização nas oficinas de tecelagem, bijuteria, culinária, instrumentos

musicais, artes, eurritmia, música, artes plásticas.

SAÚDE

o atual Ambulatório Médico Odontológico foi construído em alvenaria

através de mão de obra voluntária dos pais das crianças residentes na favela

Monte Azul, no ano de 1985, pejo processo de mutirão. Hoje conta com uma

equipe de dois dentistas, seis médicos (um clínico geral, dois pediatras, três

ginecoJogistas). e, além de uma enfermeira, dois. auxiliares de enfermagem, um

auxiliar de limpeza, um auxiliar de dentista, um fisioterapeuta e uma coordenadora

- totalizando quinze pessoas envolvidas diretamente no atendimento ambulatorial

dos moradores da favela Monte Azul e arredores.

o trabalho no ambulatório da favela Monte Azul se orienta pela Medicina

Antroposófica cuja proposta é ampliar a cura, trabalhando o desenvolvimento do

ser humano como um todo, lado espiritual e físico, racional e emocional. Não se

restringe a curar os doentes com o atendimento ambulatorial e medicamentoso

(sempre homeopático). Também são desenvolvidas ações preventivas tais como

a melhoria das condições de moradia, alimentação e vestuário; a contribuição

para o encaminhamento de jovens e adultos ao mercado de trabalho, a promoção

de qualificação profissional, a criação de frentes de trabalho e a melhoria da

qualidade de vida em geral. Além disso, orientada pelos preceitos da

74 http://www.monteazul.org.br/index.htm10/07/00 10:54

http://www.monteazul.org.br/index.htm10/07/00
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Antroposofia, a ACOMA conta com psicólogos e terapeutas voluntários que

desenvolvem atividades de terapia artística, biografia, massagem rítmica e

quirofonética, previamente indicadas pelos médicos, no intuito de acelerar o

processo de cura. Em razão desta filosofia o ambulatório não tem atendimento de

pronto-socorro.

A Medicina Antroposófica não trabalha com o método de vacinação por

isso não realiza campanhas com este intuito, salvo quando obrigatórias. A última

campanha, de vacina contra a gripe, foi feita emjulho/2000.

As consultas realizadas no ambulatório são gratuitas, já o dentista cobra

apenas o material. No ambulatório é coletado material para exames que são

encaminhados para um laboratório particular que realiza o trabalho a preço de

custo. Quanto aos remédios, sempre homeopáticos, são fomecidos a preço de

custo pela WELEDA - empresa que produz remédios de homeopatia,

especiaJmente para tratamentos através da Medicina Antroposófica.

Eventualmente o ambulatório recebe doações de remédios alopáticos, na forma

de amostra grátis, que distribui gratuitamente aos pacientes mais carentes que

precisem do tratamento de forma mais urgente.

Tendo em vista a gravidade dos sintomas, a urgência do atendimento ou

incapacidade do ambulatório em realizar certos atendimentos (não há UTI),

aJgunspacientes são informalmente encaminhados para o Hospital do Campo

Limpo, Hospital Interlagos, SUS de Santo Amaro ou Centro de Saúde da Vila das

Belezas - todos da rede pública.

Segundo a enfermeira Vilma, em 1999 foram realizados 4.242

atendimentos médicos (ginecológico, clínico, pediátrico). No mesmo período

foram feitos 2.970. pedidos de remédio homeopático à WELEDA, a preço de

custo. Esse número representa cerca de 70% da demanda anual dos pacientes, já

que os outros 30%, formados por pacientes mais carentes, recebem estes

medicamentos gratuitamente através de doação da própria WELEDA e de
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particulares que doam os remédios sobras de seu tratamento. Todos os 4.242

atendimentos médicos, são precedidos por um atendimento de enfermagem em

que é feita uma ficha do paciente e medida a pressão e peso. Além disso, em

1999 foram realizados mais 1.263 atendimentos exclusivamente de enfermagem.

Dados coletados em pesquisa de campo efetuada de abril a agosto de

2000 mostram que:

• 97 % dos entrevistados já utilizaram ao menos uma vez os serviços

ambulatoriais.

• 52 % dos entrevistados possuem na sua casa alguém que tenha efetuado pré-

natal no ambulatório.

• 28 % dos entrevistados possuem na sua casa alguém que tenha efetuado

parto no ambulatório.

No que se refere à satisfação do paciente quanto ao atendimento efetuado

pelo ambulatório da favela Monte Azul obtivemos os seguintes percentuais:

Avaliação %
Excelente 26%
Bom 60%
Regular 13%
Ruim 2%

CULTURA

o Centro Cultural oferece intensa programação de teatro, música, coral

(infantil e adulto), grupos de dança, festas que homenageiam culturas de

diferentes povos, e comemoram datas históricas. A ACOMA dispõe de uma

biblioteca acessível para empréstimos, pesquisas e reforço escolar, atendendo

alunos e professores da Associação e. escolas públicas da vizinhança. Conta

atualmente com 1.500 usuários inscritos e possui um acervo de 8.000 livros

doados, além de acesso à Internet.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dispõe de uma escola Oficina Social que desenvolve um programa de
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formação ampla para todos os colaboradores da associação e outros

interessados. Na grade curricular: cultura geral, social e profissional com

formação mínima de 4 anos e estágios em outras entidades.

A ACOMA desenvolve junto à comissão de moradores, um Programa de

Urbanização que atende saneamento básico, construções de moradia, muros de

arrimo e limpeza do córrego que corta a favela, realizado através de mutirões.

Todo este trabalho é complementado pelo apoio comunitário às localidades

atendidas, carentes de infra-estrutura e onde há grande disparidade de classes

sociais. Este apoio consiste no desenvolvimento de assuntos de interesse da

comunidade, com apoio especial às lideranças comunitárias e às cooperativas.


