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jUVENTUDE: 

CONFLITO E 

SOLIDARIEDADE 

"A idade do homem era 
uma categoria científica 
da mesma ordem que o 

peso e a velocidade o são 
para nossos 

contemporâneos. " 

Philippe Ariés 

APRESENTAÇÃO 
Regina Novaes 

juventude/ juventudes? 

Infância, juventude e adolescência, 
velhice e senilidade, cada palavra 
designa um período diferente da vida. 
São palavras que nasceram no domínio 
das ciências, mas de tão repetidas 
passaram para a linguagem e 
experiência comum. Com isto a 
distinção entre cada fase passou a ser 
vista como coisa natural, parte da 
natureza humana. No entanto, os limites 
e as características de cada uma destas 
"idades da vida" são produtos históricos, 
invenções culturais e não uma mera 
cronologia. Desta maneira, quando se 
fala em juventude é preciso ter em 
mente que em cada época diferentes 
grupos sociais definem de maneira 
diversa o que é "ser jovem". 

Hoje convivemos com várias imagens 
contraditórias sobre a juventude. Como 
lugar de expressão do bem, seu valor 
simbólico positivo se expressa através da 
valorização da beleza, da saúde, da 

coragem, da capacidade de indignação. 
Todos querem permanecer jovens. 
Fisicamente, procura-se adiar o 
envelhecimento. Mentalmente, busca-se 
permanecer "jovem de espírito". Mas, a 
"juventude" também é vista como o 
lugar privilegiado para a expressão de 
todo mal estar social. Traz inquietações 

e evoca "problemas sociais" tais como 
violência, ócio, desperdício e 
i rresponsabi I idade. 

Assim, quando se fala sobre a 
"juventude de hoje", de maneira geral, o 
que se faz é identificar todos os jovens 
de uma época com uma parte deles. Isto 
é, o modelo de jovem que se tem na 



cabeça no momento torna-se modelo 
para falar sobre o jovem em geral. 
Assim constroem-se os estereótipos. 
Cecília Braslavskyl -estudiosa sobre as 
questões juvenis na Argentina- identifica 
os mitos mais comuns: 

• "o mito da juventude dourada": 
através do qual se identifica todos os 

jovens com os privilegiados
despreocupados ou militantes em defesa 
de seus privilégios. Os meios de 
comunicação inculcam padrões, 
comercializam a "juvenização" e 
reforçam determinados modelos para 
esta definição. "Ser jovem" é ter tempo 

livre para lazer, gozar o ócio, ser 
beneficiário de um período de 
"moratória social" sem angústia ou 
responsabilidades. 

• "o mito da juventude cinza": neste os 
jovens aparecem como depositários de 
todos os males da sociedade. Na 
América Latina este seria o segmento da 
população mais afetado pela crise da 
democracia, pelos efeitos de regimes 
autoritários. Maioria entre os 
desocupados, entre os delinqüentes, 
entre os apáticos, os jovens seriam "a 
desgraça e a ressaca da sociedade". 

• "o mito da juventude branca" 
personagens maravilhosos e puros que 
salvariam a humanidade, que fariam o 
que seus pais não puderam fazer, 
indignados frente às injustiças, seriam 
mais participativos e éticos. 

Quando se generaliza, utilizando por 
exemplo um destes três mitos , toma-se a 
parte pelo todo. Fala-se em "juventude 
atual" ou a "juventude brasileira" como 
se ela fosse uma "unidade socia l", uma 
faixa etária "objetivamente" definida, 

um grupo naturalmente constituído com 
"problemas e interesses comuns". Enfim, 
como se se tratasse de um segmento 
populacional bem definido pertencente 
a um ciclo suposto como universal. Por 
este caminho unifica-se todos os jovens 

sem considerar as diferenças e as 

desigualdades econômicas, raciais, 
étnicas, de relações de gênero. 

Quais seriam então os melhores 
caminhos para caracterizar a juventude 
de hoje? Examinando os mitos, 
estereótipos e imagens mais comuns 
podemos tirar duas conclusões 
diferentes mas complementares. 

As diferentes juventudes. Os jovens não 
formam um segmento homogéneo, 
me.smo considerando apenas a 
sociedade brasileira atual. Por isso 
quando levamos em conta as diferenças 
de classe, raça, etnia, gênero, locais de 
moradia torna-se mais produtivo falar 
em juventudes, assim no plural. Nesta 
perspectiva, sempre e a cada vez que 
estivermos falando em juventude, é 

preciso esclarecer sobre a que grupos 
juvenis estamos concretamente nos 
referindo. 

A experiência geracional comum. Para 
além destas diferenças e desigualdades, 
podemos identificar elementos comuns 
na experiência social dos jovens 
brasileiros. Há elementos de ordem 
biológica e de ordem cultural a serem 
considerados. Em primeiro lugar, ainda 
que juventude seja um conceito fluido, 
uma construção histórica, a idade 
também conta. Considerando o ciclo 

biológico da vida, os jovens estão mais 
longe da morte. Este é um ponto em 
comum que pode ajudar a explicar o 
gosto pela aventura e pelas situações de 
risco, que produzem "adrenalina". Mas 
isto ainda não é tudo, pois mesmo 
considerando a perversa inversão que 

faz que nas grandes cidades brasileiras 
hoje os jovens sejam os que mais matem 
e mais morram, via de regra não há 

jovem que não queira "viver sua 
juventude". E, para tanto, constroem 
seus caminhos para "ter boa aparência", 
estar entre jovens, encontrar sua turma, 
namorar e "transar". Através de sua 
maneira de falar, dos gostos, das formas 
de se divertir os jovens se distinguem 



dos adultos. E, a partir desta 
contraposição, produzem identificação 
entre si e constroem seus modelos de 
relações afetivas e sexuais. Estamos 

falando de uma experiência geracional 
comum. Contrapondo-se através de 
imagens, emoções e valores os "jovens 

de hoje" também atualizam uma tensão 
latente que distingue experiências e 
caracteriza os conflitos entre gerações. 

Destas duas conclusões podemos retirar 
três conseqüências práticas: 

1. Em primeiro lugar, trata-se de 
questionar o "mito da igualdade de 
oportunidades", mecanismo 

generalizador utilizado para avaliações 
de políticas sociais dirigidas à juventude. 
Através deste mito os mesmos critérios 

são utilizados para avaliar o 
desempenho de todos os jovens que 
participam de um programa 
educacional, ainda que provenham de 
mundos extremamente diversos e com 
desiguais acúmulos em termos de 
aprendizado. Aspirantes a participar 
plenamente da vida coletiva são vistos 
como se tivessem igualdade de 
condições para se integrar socialmente 
como cidadãos (cf Margulis, 1997). 

2. Em segundo lugar, paradoxalmente, é 
preciso ressaltar o que os jovens de 
classes diferentes têm em comum. Esta é 
uma dimensão particularmente 
importante para questionar os 
preconceitos presentes nos parâmetros 
utilizados no cotidiano para definir 
"jovens infratores". Isto porque, via de 
regra, quando se fala em dei itos entre os 
jovens abastados busca-se explicações 
psicológicas, médicas ou - no máximo -

no âmbito da "delinqüência juvenil". Já 
os jovens pobres - em situações 
semelhantes- são imediatamente 
"emancipados", retirados da juventude e 
jogados no mundo adulto, no "mundo 
do crime". 

3. Por fim, às diferenças de condições 
socioeconômicas e à experiência 

geracional comum devemos agregar 
uma outra variável: os novos espaços de 

agregação dos jovens. Não é novidade 
que Partidos, Sindicatos, Igrejas, Clubes 
tenham seus departamentos ou grupos 
juvenis. Mas, de maneira similar ao que 
aconteceu, por exemplo, com o 
movimento feminista décadas atrás, o 
recorte "juventude" vem produzindo 
fóruns e disputas de um certo tipo novo 
de "representação". 

Articulações na sociedade. Como se 
pode ver, por exemplo, através dos 
vários grupos que estiveram presentes no 
Festival da juventude", realizado em 
Brasília em setembro deste ano, os 
jovens têm criado "oficinas", 
"vivências", movimentos, fóruns 

próprios para se reunir. Nestes espaços, 
quando se perguntam sobre o que os 
une e sobre o que os separa, estão 
criando novos critérios de agregação e 
de divisão numa disputa viva em torno 
do conceito de Juventude. 

Iniciativas Governamentais. De outra 

parte, já existem os Conselhos Nacionais 
e Internacionais da Juventude e os 
jovens cada vez mais passam a ser 
objeto de Secretarias, Ministérios e 
Conselhos no âmbito governamentaP. 
Um bom exemplo foi o Seminário 
"jovens Acontecendo na Trilha das 
Políticas Públicas", organizado pela 
Comissão Nacional de População e 
Desenvolvimento, em maio deste ano. 

Em resumo, a juventude não é uma 
referência natural e biológica e sim uma 
categoria classificatória cultural e 

. histórica. Há mitos e estereótipos 
através dos quais se fala da juventude 

em geral tomando a parte pelo todo. É 
preciso caracterizar bem os grupos de 

· jovens de que se está falando para 
poder distinguir ofertas e demandas 
diversas entre os jovens que vivem 
desiguais condições sócio econômicas. 
Mas, há entre os jovens estilos, valores 
e comportamentos em disputa que 
produzem identificação tanto entre 



jovens de um mesmo grupo social 
quanto entre jovens que dispõem de 
recursos e vivem condições sociais 
muito diferentes. 

Conflito, qual deles? 

No Rio de janeiro vivem jovens que se 
diferenciam em termos de local de 
moradia, renda familiar, religião, cor, 
escolaridade, gostos e estilos. No 
entanto, podemos dizer que na 
experiência comum desta geração há 
dois pontos que se destacam: a) o 
sentimento de insegurança em relação 
ao trabalho, um dos efeitos da atual 
reestruturação da esfera produtiva. b) a 
convivência com o medo relacionada 
ao crescimento da chamada "violência 

urbana." 

De fato, não só no Rio de janeiro mas 
em nível mundial, os jovens são os alvos 
preferenciais das mudanças sociais em 
curso4

• Eles são os mais atingidos pela 
retração do mercado, pela terceirização 
e flexibilização das relações de trabalho. 
Certamente não são atingidos da mesma 
forma ou intensidade. Certamente, 
diferenças sociais amenizam a situação 
para uns e a agravam para outros. Mas, 
podemos dizer que a questão da 
qualificação e/ou requalificação para o 
trabalho é hoje um denominador 
comum a todos. A insegurança sobre o 
futuro tem criado ansiedades, aguçado a 
competição e gerado novos e velhos 
conflitos entre gerações. 

Por outro lado, o fato destes jovens 
nascidos a partir dos anos 70 terem sido 
socializados em um tempo caracterizado 
pelo aumento da chamada violência 
urbana também traz conseqüências para 
toda uma geração. 

Como já afirmou Soares (1996) "os 
excluídos da cidadania são mais 
vulneráveis aos efeitos mais cruéis da 
criminalidade violenta". Os estudos de 
Silva e Milito (1994) e de Soares (1996) 

mostram que "jovens de 15, 16 e 17 
anos têm sido, em escala crescente, 

vítimas de homicídios dolosos no Rio de 
janeiro. Os números crescem conforme 
a idade. A vítima típica é do sexo 
masculino e é morta por projétil de arma 
de fogo". Entre eles predominam os 
negros e pobres5 • E, ainda, o grosso dos 
homicídios dolosos contra menores se 
dá contra jovens e adolescentes e ocorre 

nas próprias comunidades pobres 
(Fernandes e Piquet Carneiro, 1995). 

Mas a violência não atinge apenas os 
j.ovens cariocas moradores de áreas 
pobres e violentas. jovens ricos e de 
classe média, toda uma geração, 
também foram socializados sob a 

vigência da "cultura do medo". São 
jovens "do asfalto"- como se costuma 
dizer - que também cresceram 
aprendendo como identificar o perigo, 
desviar-se de suspeitos e a ter que 
controlar o medo. 

Neste contexto de violência, o medo da 
polícia tornou-se um dos elementos que 
tende a aproximar jovens que têm 
origens e situações sociais diferentes. 
Certamente para um jovem negro e 
morador de uma favela as possibilidades 
de sofrimentos físicos e morais nas mãos 
da polícia são inúmeras e muito mais 
perigosamente próximas. Mas para os 
jovens de classe média a polícia 
também representa uma ameaça 
constante e uma fonte potencial de 
humilhações e extorsões. Talvez esta 
experiência possa ajudar a explicar o 
sucesso entre certos jovens de classe 
média de "músicas/reportagens" 
compostas por jovens astros da periferia. 
Entre as letras do chamado movimento 

HIP HOP é muito freqüente a crítica à 
ação policial. Veja-se, por exemplo, o 
sucesso do grupo paulista Os Racionais 
tanto entre jovens "conscientes", 
preocupados com problemas sociais, 
como entre a chamada juventude 
dourada. Para além dos valores e 
vivências diferentes, estes jovens se 
identificam através de imagens negativas 
de contato com a polícia. 



É verdade que sempre existiram 
conflitos no interior de grupos de 

jovens. Alguns funcionam como 
violentos rituais de passagem para 
incluir novos membros ou para excluir 
os que não forem considerados 
merecedores e aptos para fazer parte 

daquele grupo. Também não são novos 
os conflitos produzidos por rivalidades 
entre grupos de jovens. Hoje são galeras 
moradoras de bairros rivais, torcidas 
organizadas de diferentes times de 
futebol, grupos que se enfrentam nos 
bailes funk, etc. .. No confronto, através 
de certas brigas ritualizadas definem-se 
identidades e o pertencimento. Sabemos 
também que os conflitos geracionais e 
entre gêneros não são novidades. 

Contudo, não há como negar que os jovens 
de hoje são especialmente vulneráveis aos 
recentes processos de fragmentação social 
provocados pelo desemprego e pela 
inconsistência e fragilidade das políticas de 
segurança pública. 

Assim, velhos e novos conflitos se 
misturam, inquietam a sociedade e 
servem para reafirmar certos estereótipos 
sobre a "juventude atual". Do nosso ponto 
de vista, sem minimizar a intensidade e 
sem negar seus efeitos sociais 
desagregadores do conjunto dos conflitos 
citados, é preciso saber diferenciá-los. Em 
cada situação de conflito é preciso 
caracterizar melhor os atores envolvidos, 
entender as suas específicas 
circunstâncias, identificar doses e tipos 
diferentes de violência física ou moral. 
Distinguir suas lógicas pode ser útil tanto 
para apreender seu potencial de 
reversibilidade quanto para avaliar as 
possibilidades de sucesso de expedientes 
preventivos. Para tanto, certamente, é 
importante examinar o que já existe de 
experiências solidárias que envolvem 
setores da juventude atual. 

"Solidariamente corretos"? 

De fato, a palavra solidariedade está 
hoje presente em diferentes bocas, 

lugares e contextos. Nem sempre foi 
assim. No âmbito da cultura judaico

cristã à existência de desigualdades 
materiais, associou-se a palavra 
caridade. Foi através desta palavra que a 
assistência social tornou-se moralmente 
imperativa e, posteriormente, obrigação 
do Estado. Por sua vez, a palavra 
solidariedade parece ter sido introduzida 
no mundo da política pela Revolução 
Francesa. Depois - no correr da história -
conheceu algumas ondas de 
popularidade e outras de esquecimento. 
Até há bem pouco tempo, esteve 
esquecida nas lutas pela cidadania que 
estiveram explicitamente muito mais 
associadas à busca de liberdade e 
igualdade. Nestas lutas a dimensão da 
fraternidade- nicho preferencial dos 
vínculos de solidariedade- ficou 
obscurecida. 

Hoje a crise do chamado "estado do 
bem estar social" e o aumento dos níveis 

de desemprego provocam uma 
refocalização da questão social. E, neste 
contexto, a sociedade parece estar sendo 
convocada a reforçar velhos e inventar 
novos laços de solidariedade. 

Certamente não há consenso sobre os 
sentidos que são atualmente atribuídos 
a esta palavra. A valorização da 
"solidariedade social" pode apresentar
se como um expediente "neo-liberal", 

como meio faci I itador para a 
beatificação do mercado e retração do 
Estado no campo das políticas sociais. 
Mas, da perspectiva de uma terceira via, 
como diria o sociólogo inglês Anthony 
Giddens, é preciso reconhecer a 
necessidade de restaurar as 
solidariedades danificadas pelo 
reordenamento da vida individual e 
coletiva. Mas, também do ponto de 

vista dos que se agregam no amplo arco 
da chamada "nova esquerda", a palavra 
solidariedade tem sido apresentada 
como um caminho para a afirmação de 
valores comunitários, como um antídoto 
à indiferença frente a crescente exclusão 



social. Solidariedade é a palavra da 
moda, seu conteúdo e definição estão 

em disputa. 

O sentimento de solidariedade tem 
funcionado também como uma fonte de 
motivação para que os jovens renovem 
as formas de participação política. No 
âmbito das ações sociais realizadas por 

jovens ou dirigidas aos jovens - mesmo 
sem possuir um significado unívoco- a 
palavra solidariedade tem se 
apresentado como um ponto de 
encontro. É um nicho, um lugar de 
cumplicidade verbal e afetiva, que 
favorece a comunicação e novas 
parcerias. Neste contexto, solidariedade 
é o sentimento convocado para se 
contrapor não só à indiferença, produto 
de velhas e novas formas de exclusão 
social, mas também ao medo, produto 
mais imediato da violência urbana. 

Além dos grupos que se apresentarão 
neste número de Comunicações do /SER, 
temos acompanhado outros grupos 
similares nos quais solidariedade é 
palavra chave. Como, por exemplo, o 
grupo paulista Solidária Idade que reúne 
jovens estudantes secundaristas e que, 
desde novembro de 96, desenvolve 
atividades no Jardim S. Bernardo (bairro 
da periferia da Zona Sul de São Paulo). 

Outro exemplo: o Conspirando 
Solidariedade (ou Conssolidariedade), de 
Porto Alegre, que em seu folheto 
sugestivo, propondo-se a motivar o 
surgimento de grupos semelhantes, 
apela:" Não seja um solitário, seja 
solidário". Iniciativas individuais 
também têm ido registradas pela 

imprensa, como por exemplo: 
"estudante de geografia que trabalha na 
preservação do meio ambiente"; "rapper 
que milita na defesa dos direitos dos 
negros" ; "alunos de psicologia que 
visitam comunidades carentes" (Folha 
Teen, 8 de setembro de 1997) . 

Estas atividades podem significar apenas 
um momento mobilizador em uma 
etapa da vida de um certo tipo de jovem 

dos anos 90. Contudo, em outros casos 
esta mobilização pode se transformar em 
profissão. Isto acontece entre aqueles 
que se engajam nos Projetas através de 
trabalho voluntário e depois passam a 
fazer parte dos quadros fixos. E, 
acontece também entre jovens 
beneficiários que iniciam sua 

participação nos grupos reivindicando 
para si ou para seu grupo social bens 
simbólicos ou materiais. Mas que, no 
decorrer do tempo, modificam 
sentimentos, incorporam conceitos, 
passando a também fazer parte dos 
Projetas dos quais eram "público alvo". 
Assim, companheiros de trabalho, 
jovens com origens sociais diferentes, 
tornam-se funcionários de ONGs, 
"agentes de saúde", "educadores de 
rua", "coordenadores de Projetas", 
"animadores", "educadores sociais", um 
certo tipo de "profissionais da 
solidariedade". 

Sabemos que estatisticamente falando 
estes jovens são poucos, são minoria. 
Generalizar seria tomar uma pequena 
parte pelo todo. Sabemos também que 
não é o caso de pensá-los através do 
mito da "juventude branca", não há 

porque esperar que eles façam a 
revolução social que seus pais não 
fizeram. Mas, sem dúvida, após 
conhecê-los ficamos também impedidos 
de fazer outras generalizações fatalistas 
sobre "a" juventude hedonista e 
individualista ou violenta e vazia 
(dourada ou cinza?). Neste contexto, é 
importante identificar e dar visibilidade a 
gestos de solidariedade entre jovens e 
se perguntar se uma parcela deles não 
está construindo um novo padrão de 
participação social "solidariamente 

correto". 

Este número de Comunicações do 
/SER 

Os jovens que falam e/ou os jovens de 
quem se fala neste número de 
Comunicações do /SER são 



principalmente moradores das áreas 

pobres e violentas do Rio de janeiro que 
se encontram em diferentes situações de 
risco de exclusão social. 

Falam "educadores sociais" ou 
"mediadores culturais", com origem 

social diversa e que por caminhos 
diferentes, chegaram a ser profissionais 
de ONGs que desenvolvem diferentes 

projetas de assistência, formação cidadã 
e ressocialização dirigidos a jovens. 

jovens e assessores que pertencem a 
Igrejas ou grupos religiosos cujo 
trabalho social é dirigido aos jovens 
também deixaram aqui seu recado. 
Estão registradas aqui também vozes de 
jovens de classe média que se propõem 
a oferecer serviços especializados e/ou 
estabelecer pontes de comunicação 
entre o "asfalto e a favela", ou melhor 
entre gente que habita a mesma cidade 
mas está distante física, cultural ou 
socialmente. 

Os depoimentos confirmam resultados 
de pesquisas que temos feito no I SER. 

Quando um jovem passa a ser 
beneficiado e a participar de programas 
de intervenção social, aumentam as suas 
chances de incorporar novas referências 
culturais e/ou profissionais. Sabemos 
que as intervenções não são milagrosas, 
mas não há como negar que elas abrem 
possibilidades de modificar trajetórias6 

de jovens moradores de áreas pobres do 
Rio de janeiro. Inclusive entre jovens 
efetiva ou potencialmente ligados ao 
tráfico de drogas, os encontros com 
agentes "externos" introduzem novas 
fontes doadoras de sentido à vida, novos 
recursos simbólicos e materiais que 

ampliam seu campo de possibilidades7
• 

A participação nos Projetas faz 
diferença. Isto pode ser notado através 
da comparação em termos de valores, 
comportamentos e perspectivas entre 
jovens que - vivendo as mesmas 
condições sociais- participam ou não 
participam dos Projetas. 

Nesta perspectiva, registrar e analisar as 
mediações realizadas por agentes 
governamentais, religiosos ou civis 
torna-se importante. Com este objetivo 
reunimos aqui um conjunto de ações 
sociais que se propõem a favorecer 
dinâmicas integradoras que possam (re) 
estabelecer vínculos sociais. Grosso 

modo, cada qual ao meu modo e 
linguagem, todos querem viabilizar 

projetas de futuro através de capacitação 
profissional de jovens, educação para a 
cidadania e incentivo ao trabalho 
comunitário. 

Nesta publicação estão reunidos relatos 
de agentes envolvidos em vinte e três 
iniciativas, projetas ou instituições que 
lidam com a questão da juventude no 
Grande Rio e que podem ser agrupados 
em quatro grandes conjuntos. 

Em primeiro lugar, as ONGs, Estas são 
instituições que têm sido definidas como 
"públicas sem serem estatais, privadas 
sem serem empresas" (Fernandes, 1994; 
Landim, 1993). Nesta condição, têm 
produzido profissionais capacitados na 
articulação de mediações. Fazem a 
comunicação entre diferentes parcelas 
da sociedade ou entre estas e o Estado. 
Aqui encontramos ONGs de primeira 
geração nascidas no berço católico e 
também aquelas de vertente protestante 
"progressista". Mas encontramos 
também outras, de fundação mais 

recente, de segunda e terceira geração, 
que nasceram como resu I ta do de 
dramas locais e/ou se caracterizam 
como promotoras de projetas de 
profissionalização na área de cultura. 

Entre as ONGs vale destacar ainda o 
potencial aglutinador do tema ecologia. 

Três das organizações aqui apresentadas 
entram pela porta do meio ambiente. 
Através deste mote, uma faz seu trabalho 
entre jovens de comunidades pobres e 
violentas, outra tem sua sede na Baixada 
Fluminense e articula ecologia e cidadania 
nos trabalhos com jovens da região e a 



terceira está no interior do Estado do Rio 
de janeiro e atua transformando os 
critérios do poder local. 

Um outro conjunto de trabalhos sociais 
que têm engajado jovens são feitos com 
motivação religiosa. São jovens e 
adultos que pertencem a diferentes 
tradições religiosas e que - em nome 
deste pertencimento espiritual -se fazem 
presentes no espaço confl i tu ado do Rio 
de janeiro. Alguns estão diretamente 
interconectados às pastorais católicas 
com significativa inserção em questões 
sociais. Outros estão ligados à tradição 
protestante seja como resultado das 

obras sociais da igreja local , seja como 
parte de movimentos missionários 
internacionais. Temos também dois 
outros exemplos, um de tradição oriental 
outro fruto de processos si ncréticos da 
cultura brasileira. O que os reúne aqui é 
o vetor religioso que pode ser visto 
como motivo de agregação social e 
como fonte para formação de redes de 
solidariedade. 

O outro conjunto reúne também 
algumas experiências de jovens de 
classe média buscando novas formas de 
participação social. Entre eles há 
estudantes secundaristas que formam e 
batizam seus grupos, propondo-se a 
estabelecer contatos com movimentos 
sociais, com comunidades nas favelas e 
conjuntos habitacionais. E há também 
universitários ou profissionais recém 
formados que escolhem as favelas e os 
embates pela cidadania como lugar de 
experimentação profissional e de 
realização pessoal. 

Através destes encontros entre as 
diferentes instituições e/ou agentes 
religiosos ou civis e aqueles que são seu 
público alvo se produzem e/ou 
reproduzem valores, redes sociais e 
buscas de sentido de vida. É verdade 
que tais grupos são muito diferentes 
entre si, mas como já vimos há dois 

pontos que os aproxima: 

1. são pensados e vivenciados como 
alternativos àquelas outras malhas 
societárias, tecidas principalmente a 
partir do tráfico de drogas, nas quais os 
jovens são importantes atares e as 
principais vítimas 

2. podem ser reunidos e se reconhecem 
através da palavra solidariedade. 

No que diz respeito ao primei ro ponto, 
como se verá nos registras aqui 
reunidos, os Projetas sempre se deparam 
.com o tráfico que oferece "postos de 
trabalho" aos jovens, que se impõe 
como mediador de conflitos locais, que 
domina através de doses variadas de 
sedução, consentimento e coerção os 
espaços onde vivem famílias de 
trabalhadores. já no que diz respeito à 
solidariedade, vale dizer que às vezes 
ela também se apresenta com outros 
nomes, e isto é preciso aprender a 
escutar. 

Cabe salientar ainda que nem sempre os 
resultados destas ações tem efeitos em 
termos númericos. Sem dúvida 
produzem sempre seus "casos 
exemplares". E estes, por sua vez, 
também produzem resultados 
específicos. Seja pelo prisma de 
indivíduos singulares, seja pela ótica das 
experiências e iniciativas de grupos, as 
histórias exemplares produzem "efeito
demonstração" . Através delas podemos 
mostrar que é possível se contrapor à 
indiferença e ao medo e- ao mesmo 
tempo - estimular o aproveitamento de 
outros recursos locais ainda não 
mobilizados frente a questão da 
juventude pobre no Rio de janeiro. 

Por fim, é importante fazer notar a 
origem desta publicação. Entre 17 de 
abril e 28 de agosto de 1997 Leilah 
Landim (coordenadora do Projeto 
Filantropia e Cidadania, no ISER), Clara 
Mafra e eu (ambas da área de Religião e 
Sociedade também do I SER), 

organizamos um Ciclo de Debates com 
o objetivo de dar visibilidade a várias 



dimensões de experiências que tinham 

como foco parcelas da juventude 
carioca. Diferentes grupos de jovens 
foram convidados a falar sobre as razões 

e as emoções que os engajam em ações 
solidárias. Rosicléa Nascimento, na 
época bolsista de Aperfeiçoamento do 

CNPq, contribuiu para a organização do 
Ciclo de Debates. Também participaram, 
do início do Projeto até esta publicação, 

Cecília Mello e Bianca Brandão, alunas 
do Curso de Ciências Sociais no IFCS/ 
UFRJ, bolsistas de iniciação científica do 
CNPq. 

Nossa iniciativa teve um caráter 
documental cujo objetivo era favorecer 
simultaneamente a produção de 
informações sobre as experiências, a 
auto-reflexão dos agentes sociais 
envolvidos e o intercâmbio e articulação 

entre os grupos convidados. 
Estabelecemos ainda o compromisso de 
disseminar tais experiências, o que 
fazemos agora através desta publicação, 
editada por mim e por Clara Mafra. Em 
comum acordo com os participantes do 
Ciclo de Debates juventude, Conflito e 
Solidariedade, optamos por manter o 
tom coloquial e por fazer uma edição 
das gravações do tipo " melhores 
momentos". 

Além desta introdução, o leitor 
encontrará no final uma agenda que 
contém as questões mais recorrentes que 
merecem aprofundamento. No miolo só 
falam os participantes. Certamente, 
muitas informações e comentários não 
foram incorporados. Também não 
tivemos condições para editar um vídeo 
com as gravações filmadas- em regime 
de trabalho voluntário - pelos jovens 
alunos da Escola de Comunicação da 

UFRj, graças ao empenho e 
coordenação da professora Consuelo 
Lins. Mas, com todas as limitações, 
aqui pode estar um bom começo de 
conversa. 

Que esta conversa seja, como bem 
sugeriu Helena Abramo (1997), não só 

para questionar a sempre presente e 
forte imagem dos jovens como ameaça à 
integridade social. Não seja ainda 
apenas para relativizar os diagnósticos 
que os decretam individualistas, 
hedonistas, amorais. E, também, não 
somente para fazê-los objeto da 
compaixão e ação social frente o 

esgarçamento social que os vitima. Os 
jovens podem ser interlocutores nos 
deciframentos dos conflitos que os 
atingem e atares para a proposição de 
novos caminhos e outras saídas. 

Rio de janeiro, 23 de Novembro 1998 
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Início do Projeto 

Em 1978 um grupo de jovens da favela Santa Marta montou o jornal O Eco. Este foi 
um meio encontrado pelo grupo para que o "asfalto" soubesse o que acontecia na 
favela e a favela se alimentasse de notícias de fora. A partir daí o pique de mutirões, 
enfrentamentos políticos, disputa pela eleição da Associação de Moradores. 

Foco 

Com um forte enraizamento na favela Santa Marta, o grupo tem atuado ao longo dos 
seus 18 anos na criação de alternativas de lazer, cultura, formação e cidadania para as 

crianças e jovens da favela. 

Atividades Principais: Colônia de Férias, jornal O Eco, Grupo de Teatro, Ecoando 
(Juventude e Meio Ambiente), Escola de Informática, Garagem de Computador. 

Área de Atuação 

Favela Santa Marta em Botafogo, Rio de janeiro. 

Parcerias Principais 

Viva Rio, Bento Rubião, Associação dos Antigos Alunos do Colégio Santo Inácio 
(ASIA), Terra do Futuro 

Depoimentos em 24/04/97 

Itamar Silva (sócio-fundador), Ismael de Oliveira (sócio-fundador), Elana, Juan Souza e 
Silva, Frederico de Oliveira Nascimento e Roberta (jovens participantes dos Projetas). 

Contatos 

Itamar Silva/Ismael de Oliveira - Rua Padre Hélio, 37- Santa Marta- Botafogo 

Cep: 22260-140- Tel: 286-9966- Email: greco@ax.apc.org 



I- Início, 
primeiras histórias, 

vitórias 

GRuPo Eco 
Depoimentos de Itamar Silva (sócio
fundador), Ismael de Oliveira (sócio

fundador) e E/ana, Juan Souza e 
Silva, Frederico de Oliveira 

Nascimento e Roberta (jovens 
participantes dos Projetos) 

No início éramos todos jovens .... 

Na verdade a nossa história começa em 
1978, quando ainda éramos todos 
jovens ... Naquela época a Igreja Católica 
tinha grande parte de seu trabalho 
organizado em cima dos chamados 
grupos jovens. Mas nós não queríamos 
nos aproximar deste rótulo. Outra 
alternativa era o MNU (Movimento 
Negro Unificado) que tinha uma 
motivação política muito clara e que 

começava a ter uma repercussão, 
principalmente em São Paulo. Mas 
tínhamos algumas diferenças, algumas 
críticas, divergências políticas ... O 
trabalho de base dentro do Santa Marta 
veio neste meio de caminho
morávamos ali, era a nossa comunidade. 
(Itamar Silva) 

O jornal Eco 

Uma forma de interferir na divisão 
asfalto/favela era criar um jornal, um 
meio encontrado pelo grupo para que o 
asfalto soubesse o que acontecia na 
favela e a favela se alimentasse de 
notícias de fora. O jornal O Eco nasceu 

com esta proposta básica de divulgar 
coisas da comunidade e trazer 
informações de fora para dentro da 
comunidade. (Itamar Silva) 

Saindo da letargia geral 

Havia uma letargia geral no morro: a 
associação estava muito sem 

1' 



movimentação e a gente começou a 
discutir a importância de uma 
Associação de Moradores. Paralelo a 
isso, a gente começou a se envolver 
também com os trabalhos práticos na 
comunidade, como reconstruir 
caminhos, fazer mutirão para consertar 
pontes, para limpar vala. Se houvesse 

uma chuva, reuníamos um grupo de 
cinco pessoas que ia para a vala para 
limpar e impedir o provável 
desabamento. Mutirões de pontes, 
consertos de barraco, etc. Começávamos 
a ficar conhecidos como o "pessoal do 
jornal Eco". E de fato, o jornal era nossa 
ponta de lança: quando o jornal saía nós 
íamos de casa em casa, circulávamos 
por cada beco vendendo o jornal. 
(Itamar Silva) 

Grupo de teatro do Eco 

Em 79 a gente passou a fazer teatro, 
pequenos esquetes que nos ajudavam a 
chegar mais próximo das pessoas e 
permitiam a repercussão das idéias que 
a gente estava querendo disseminar. 
Assim, de repente, encenávamos 
naqueles labirintos e becos, no alto ou 
no meio do morro, esquetes que vinham 
para provocar a discussão da 
comunidade. 

Hoje temos o apoio de um diretor 
profissional , que é o Eduardo Tornaghi e 
a proposta do grupo de teatro mudou. O 
grupo quer somar crítica e debate com 
teatro- inclusive numa perspectiva de 
profissionalização. Foi assim que 
montamos, com a direção do Tornaghi , 
"Morte e Vida Severina" - peça que 
circulou por escolas noturnas e algumas 
comunidades, como Chapéu Mangueira 
e São Gonçalo e "Da Fome, da vida" 
em 95 - uma peça que chama atenção 
para a responsabilidade de todos diante 
da fome e diante da vida. Neste ano de 
97 queremos trabalhar com noções de 
Direito e Autoridade, resgatando textos 
clássicos como Shakespeare. (Itamar 
Silva) 

Uma vitória? O caso Light 

No final dos anos 70 a Light passou para 
o governo brasileiro, e com isto 
começou um processo de eletrificação 
nas favelas. Na época, havia muitas 
resistências para eletrificar o Santa Marta 
em função de suas características: 
diziam que ela era uma favela muito 
densa e que ficava num terreno muito 
íngreme. Mas o presidente da Light deu 
uhla "deixa" lançando um desafio prá 

. gente: "se vocês conseguirem mapear as 
ruas do morro, a gente pensa no 
projeto". Em uma semana a gente 
conseguiu mapear o morro, e ainda 
fazer uma maquete e um croqui. Como 
várias ruas e becos não tinham nome, a 
gente botou nome neles. Não ficou um 
beco sem nome. 

Mas aí foi a vez dos engenheiros da 
Light negarem. Eles concluíram que era 
impossível fazer um projeto de 
eletrificação para lá. Então fomos à PUC, 
no projeto Musp (Movimento 
Universitário a Serviço do Povo), onde 
chamamos a atenção: "Olha, vocês 
querem trabalhar com povo?" Pois nós 
tínhamos um problema concreto para 
eles resolverem. Propusemos que eles 
fizessem um projeto alternativo de 
eletrificação do morro. Com isto 
teríamos como debater o projeto e os 
argumentos dos técnicos da Light. O 
professor topou a brincadeira e aí 
sentamos uns quinze dias para sai r de lá 
com um projeto. Com este projeto na 
mão, conseguimos pressionar a Light 
que acabou eletrificando o morro. Foi 
uma vitória espetacular! (Itamar Silva) 

li - Relação com a 
Associação de Moradores 

do Santa Marta 
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Estivemos dois períodos na diretoria da 
Associação. No primeiro, entre 1981 e 
1985 foi fácil chegar lá, pois foi o 
resultado quase natural de um processo 



de um grupo que fazia coisas na 
comunidade e que estava crescendo. O 

grupo já tinha conquistado ampla 
legitimidade entre os moradores e 
oferecia uma renovação de liderança, 
com espaço para discussão política e 
com capacidade de mediação com o 
poder público. Este primeiro momento 
foi de muita discussão e enfrentamento. 

O segundo período foi entre 1986 e 
1988. Em 88 o movimento popular 
entrou em declínio de forma geral, no 
Santa Marta também. No Rio de janeiro, 
este declínio veio de encontro com o 
aumento da violência nas favelas, 

principalmente, com o estouro das 
guerras do narcotráfico. A Associação de 
Moradores do Santa Marta também 
sentiu, de maneira muito direta, os 
efeitos desta presença. Este quadro 
conjuntural pesou muito para que a 
gente lançasse uma chapa no meio do 
processo. Ninguém do Eco queria se 
lançar como presidente, nem eu (Itamar) 
nem o Gilson. Mesmo assim a gente 
concorreu e perdeu. Muita gente que 
não votou d izia assim: "Não, eu quero 
vocês longe disso. Quero vocês 
trabalhando, construindo, mas longe da 
Associação. Porque hoje a Associação é 

um perigo". 

A saída foi difícil, principalmente o 
primeiro ano. Primeiro, porque a 
associação era nossa base física, nossa 

sede era o prédio da Associação. Depois 
porque a nova diretoria entendia que só 
a Associação podia falar e podia fazer 
coisas na comunidade. 88 foi um ano do 
cão. Ficamos acuados, sem espaço para . 
trabalhar, sofrendo ameaças, com 
dificuldades por todos os lados. Foi aí 

que lançamos um jornal mais light, 
falando de coisas mais gerais, mais 

leves. Quer dizer, este momento duro 
serviu para o grupo dar uma mergulhada 
para dentro, buscar suas forças e sua 
organicidade, e no retorno voltar mais 
fortalecido. No fim, as pessoas vestiram 
mais a camisa. 

Nesta saída da Associação redefinimos 
nosso foco da comunidade para os 

jovens da comunidade. Era ali que 
tínhamos um trabalho já desenvolvido, 
do teatro, da colónia de férias, da busca 
de uma referência positiva para a 
juventude nessa favela. (Itamar Silva) 

III- Relação com a Igreja e 
com a Fé 

Tivemos durante algum tempo uma 
proximidade com a Igreja Católica no 
nosso trabalho - um padre que morava 
no Santa Marta incentivou de diferentes 
formas o Grupo Eco. Mas em nenhum 
momento a gente se definiu como 
"comunidade de base" ou como "núcleo 
da Igreja Católica" . Quer dizer, na 
verdade o Eco sempre teve uma 
independência muito grande nessa 
relação com a igreja. Ao mesmo tempo, 
as pessoas costumam ter fé, o que é 
muito importante para todos nós. Nos 
nossos encontros sempre há momentos 
de reflexão e de meditação, momentos 
em que nos voltamos para dentro em 
busca da nossa identidade. Nós todos 
temos fé e achamos isso importante . .. 
(Itamar Silva) 

IV- O Grupo Eco: 

"agente externo/interno" 
A relação entre o grupo Eco e o Santa 
Marta é muito estreita: o Eco é 
constituído por pessoas da comunidade, 
é muito conhecido por lá e está na 
história da comunidade. Para nós é 
importante esta inserção na comunidade 
e colocamos em discussão esta relação 

entre agente externo e a comunidade, 
relação que tende a cair numa rotina de 

pessoas que chegam de fora no morro e 
que de repente querem seu espaço para 
então sair dizendo que o grupo não dá 
espaço ... 

Não tenho dúvida em afirmar que o Eco 



está enraizado na favela: todos os 
participantes nasceram na comunidade e 
fazem parte dela. Além disso, é difícil 
você apontar, naquele povo todo da 
comunidade, um único jovem que não 
tenha passado pela experiência da 
colônia de férias do Eco. São 18 anos de · 
colônias realizadas, a cada ano 250 
crianças de 6 à 12 anos. Claro que 
temos alguns contatos fora do morro, 

algumas pessoas que estão junto com a 
gente já há muito tempo .. . 

O problema do agente externo é que 
fica muito fácil você se colocar como 
aquele sujeito simpático, que dá sorriso 

para todos os lados, que concorda com 
todo mundo. Mas aí você faz o seu 
trabalho e vai embora no final do dia. 

Agora, quando você reside no lugar sua 
defesa é ter uma linha política bem 
definida e clara, você defender alguns 
valores que você acredita. Claro que aí 
você terá alguns obstáculos, pois você 
terá uma determinada visão de !rabalho 
comunitário e não outra, você terá uma 
definição clara do que é permitido é o 
que não é .. (Itamar Silva e Ismael de 
Oliveira) 

Uma definição ? Escola sem 
Muros 

A questão da Educação está 
permanentemente no nosso foco de 
atuação. Mas de outro jeito: cada espaço 
do grupo Eco está pensado como espaço 
de formação educativa, desde o Escola 
Sem Muros, o teatro, as colônias, as 
reuniões de Domingo, a informática, etc. 
Todo projeto tá assentado numa 
proposta de educação. Queremos 
formar a criança e o adolescente não só 
com palavras, mas com atitudes, com 
ações. Isto envolve inclusive levar esta 
criança a Rio das Ostras num final de 
semana para demonstrar que o Rio de 
janeiro é bonito e pode ser desfrutado 

por todos. Quer dizer, diz respeito a um 
aprendizado das limitações, como a falta 
de dinheiro, a baixa plausibilidade de 

que o jovem do curso de computação vá 
utilizar a Internet- pois ele não tem 
acesso a telefone, - mas também das 
possibilidades dentro destas fronteiras do 
limite. A reflexão sobre a realidade é 
uma necessidade, ela acaba 
funcionando como valorizador da 

própria permanência do jovem na escola 
formal. É importante que o jovem 
encontre um lugar para falar sobre o 
tráfico, a vida na favela, opine sobre o 
nosso trabalho - um lugar de expressão 
'também. (Itamar Silva) 

V - Organização e 
atividades 

O grupo é dividido em departamentos: 
do jornal, do teatro, de formação (que é 
o responsável pelos momentos de 
reflexão), de informação (que reúne a 
Escola de Informática e a Garagem de 
Computador), o departamento da 
colônia (que cuida de toda a preparação 
e do que antecede à colônia de férias) , 
mais o Esporte e Lazer. 

Com o Esporte e Lazer fica a 
responsabi I idade de criar ati v idades 
abertas para a comunidade, como 
passeios de bicicleta, corrida rústica, 
caminhada à Pedra da Gávea, ao Pico 
da Tijuca, ao Morro Dois Irmãos, 
piquenique a Paquetá, etc. São 
atividades que o Eco propõe para a 
comunidade, entrando apenas com a 
iniciativa: quem quiser participa. É o 
momento do convívio mais gratuito, 
onde você se aproxima das outras 
pessoas abrindo o grupo e abrindo as 
pessoas. (Ismael de Oliveira) 

A Colônia de Férias Eco 

A Colônia de Férias Eco foi criada em 
1980. Ela nasceu como uma proposta de 
oferecer alternativas de lazer para as 
crianças da comunidade no período das 
férias. A idéia foi colocada no ar e logo 

partimos para a prática. Só que havia o 
velho problema dos recursos: eu lembro 



que no primeiro ano da colônia de 

férias, a gente colocou cem crianças no 
alto do morro. Tínhamos sob nossa 
responsabilidade cem crianças de seis a 
doze anos, brincando e correndo. De 
repente uma criança passou mal. Foi aí 
que a gente se deu conta que aquela 
criança havia chegado de manhã sem 
café, e que a gente não havia dado nada 
para ela comer. Percebemos que 
tínhamos que bancar, no mínimo, um 
lanche rápido e para isto tínhamos que ir 
atrás de recursos. O projeto deu certo e 
este ano completamos a 18º Colônia de 
Férias Eco. São 250 crianças de 6 a 1 2 
anos que entram cada ano na colônia. 

Por outro lado, este trabalho apresenta 
uma enorme penetração na vida das 
diferentes gerações na comunidade: na 
verdade, os monitores da colônia de 
férias são jovens e adolescentes da 
própria favela que passaram por esta 
colônia como crianças atendidas. Em 
geral, eles são ex-coloninhos. Assim, 
aqueles que passaram pela experiência 
do trabalho, das brincadeiras, dos jogos, 
dos teatros, das pinturas, etc., estão lá 
hoje ensinando, oferecendo o seu tempo 
disponível às crianças do morro. (Itamar 
Silva) 

Domingo no parque 

A história do Departamento de Esporte e 
Lazer começou com uma observação da 

relação entre pai e filho na comunidade. 
É curioso ver o pai que reserva um final 
de semana só para levar o filho à praia, 
ou a um parque, ao Aterro do Flamengo. 
O pai deixa de ir ao futebol, de jogar o .· 
dominó na praça, de jogar buraco, de 
tomar cerveja na birosca para pegar seus 

2 ou 3 filhos, gastar R$ 10,00 e passar 
aquele dia com os filhos no parque. A 
gente imitou a vida. (Ismael de Oliveira) 

VI- Reciclar sempre: novas 
técnicas e novos temas 

Escola de Informática 

Nesta questão de profissionalização a 

gente sempre teve muita resistência em 
oferecer manicure, bordado, 
carpintaria,etc ... Com o andar da 
carruagem o Ismael, que é técnico em 
computador, começou a discutir a 
necessidade da gente apresentar alguma 
alternativa para os jovens na área da 
informática. Começamos com nada, 
apenas com dois XT's. Depois veio o 
apoio do Instituto C&A já para montar a 
Escola de Informática Santa Marta. No 
ano passado, nessa mesma linha, 
entramos no concurso do Comunidade 
Solidária onde tivemos aprovado o 
projeto "Garagem de Computador". 
Neste projeto jovens de 14 a 20 anos 
são formados como técnicos em 
manutenção de computadores. Nestes 
cursos sempre unimos profissionalização 
com um conteúdo básico, com questões 
de cidadania, etc. (Ismael de Oliveira) 

Ecoando no Santa Marta 

Em 1996 a gente introduziu o tema do 
meio ambiente, com a proposta de fazer 
um diagnóstico ambiental da 
comunidade. Para isto a gente elaborou 
um questionário e um grupo de 
adolescentes aplicou em oitenta 
famílias, cobrindo trezentos moradores. 
Este trabalho gerou dois produtos 

interessantes: o seminário Ecoando I 
sobre ecologia com participação da 
comunidade e um vídeo. Este vídeo foi 
um experimento dos próprios 
adolescentes que fizeram o roteiro, 

organizado em cima de perguntas para 
as pessoas da comunidade, centrado na 
idéia de detectar os principais problemas 
ambientais do morro. 

O resultado deste trabalho foi bastante 
feliz. (Itamar Silva e E/ana) 

Educação Ecológica na favela? 

É bem difícil trabalhar com a questão 
ecológica num lugar onde o esgoto 
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escoa a céu aberto, onde as casas estão 
muito próximas, etc. Mas isto é uma 
preocupação do Eco desde a época em 
que estávamos na Associação de 
Moradores. Em 80 já fazíamos mutirão 
de limpeza, naquelas valas negras, 
naquelas estruturas fundas de pedra: 
você ali trabalhando e puxando o lixo 

do vizinho e de repente aquele absurdo 
do cara jogar o saco de I ixo na sua 
cabeça. Muitas vezes o sujeito que tem 
consciência passa por otário: então você 
pega seu lixo, põe no saco, caminha 

aquele pedaço para jogar na caçamba 
mas o seu vizinho não tá nem aí, ele 

joga ali, na porta da casa. 

Naquela época chegamos a fazer um 
trabalho de educação ecológica: o 
morador tinha que levar a sua bolsa de 
lixo de manhã cedo, quando ia para o 
trabalho, para jogar na caçamba. A coisa 
estava funcionando bem assim. Aí veio 
um pessoal novo na Associação de 
Moradores que quis fazer média e 
implantou o sistema do gari 
comunitário, só que com aquele espírito: 
"ó, a partir de amanhã vocês não 
precisam mais descer com a sacola por 
que passaremos nas portas catando 
tudo". O pessoal difundiu isto pelo alto
falante e qual foi o resultado? O sistema 
de gari funcionou uma vez, duas e 
depois parou. Neste meio tempo, aquele 
trabalho que tínhamos feito foi por água 
abaixo: para o morador, voltar ao 
sistema antigo, de carregar a sacola, 
ficou parecendo palhaçada. Com isto o 
lixo daquele que levava a sacola de 
manhã passou a se juntar com o lixo do 

vizinho, só que agora na encosta. 

Tem um lado da favela que já teve dois 
deslizamentos: um em 1966 outro em 

1988. Matou gente. Então, estamos 
trabalhando este ano especialmente 
naquela área, conversando com os 
moradores todo sábado para ver se a 
gente consegue sensibilizá-los para não 
jogar mais lixo por lá. Estamos também 
entrando em contato com a brigada 

militar e com a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente 

Outro trabalho atual é levar os jovens a 
pensarem na interdependência dos 
ecossistemas, e isto através da Baía de 
Guanabara. Estamos fazendo passeios 
com eles lá para que eles tenham 
consciência que o Santa Marta se liga 
com a Baía, o local se relaciona com o 
geral (Itamar Silva e Ismael de Oliveira) 

Vídeo Favela 

O projeto Vídeo Favela foi o seguinte: 
em 1995 eu (Itamar) fiz um curso de 

vídeo em Diadema, que ensinava o 
adolescente a operar câmera de TV. Aí 
eu plantei a idéia por aqui, onde, em 3 
anos, a gente formou 18 jovens vindos 
das comunidades de Santa Marta, da 
Candelária, da Rocinha, da Pedreira e da 
Vila Aliança. Com o fim do 
financiamento, ficou a formação desses 
jovens, muitos dos quais ainda hoje 
ganham um dinheiro fazendo fi lmagens 
de festas, casamentos, aniversário, etc. 
Além disso, a gente tem uma tradição de 
filmar tudo que a gente faz. (Itamar Silva) 
~----~-"-: ,.~.. . ""»~~~""'""' 

VI/ - Questões e Desafios 

1 - Como lidar com a imprensa? 

O espaço na mídia é uma coisa 
interessante: o que acontece na 

imprensa, aconteceu, o que não 
acontece, você precisa provar quase de 
joelhos que é verdade, que você faz 
aquele trabalho. Infelizmente é assim 
que funciona, a mídia legitima, de 
alguma forma, o que você faz. Daí que 
não se pode simplesmente ignorá-la. 

É como se a mídia fosse um grande 
monstro: às vezes a gente joga pedra, 
outras vezes a gente alisa, mima e 
abraça. Na verdade ela tem uma lógica 
muito específica, devoradora e 
autofágica, e isso é sempre um desafio 

para quem está no trabalho de base. 

Quem aparece na mídia sente o efeito 
das distorções de sua linguagem: por 



exemplo, uma vez o Eco estava 
apresentando "Morte e Vida Severina" e 

chegaram os repórteres atrás da notícia: 
saiu uma matéria que falava de um 
"grão de arroz" e no final uma breve 
referência sobre a peça. Os repórteres 
estão atrás do fato ou do gancho e 

quando isto lhes é oferecido, eles 
absorvem de imediato, sem averiguar a 
consistência da informação. Quem não 

sabe oferecer este tal fato, pode até fazer 
um trabalho sério e consistente, mas aí 
os repórteres vão questionar e colocar 
dúvidas. (Itamar Silva) 

2 -Auto sustentação ? Uma 
experiência 

A Escola de Informática está funcionado 

já hoje como um projeto auto
sustentável. Os nossos instrutores foram 
primeiro nossos alunos, tornaram-se 
multiplicadores: são eles que 
administram a escola e que dão aulas. 
Dando aulas, cada jovem que se tornou 
instrutor recebe em média um salário e 
meio. Mas isto depende do número de 
turmas, 2 ou 3 turmas garantem esta 
faixa. (Ismael de Oliveira) 

3 - Carisma pessoal e a 
necessidade de formação de 
novas lideranças 

Claro que eu tenho (Itamar) um pouco 
de vaidade no fato do grupo Eco 

depender de mim. Faço aqui meu mea
culpa. Mas ao mesmo tempo o Eco tem 
muitos outros nomes: o Ismael- com 
todos estes projetas na área da 
informática, o Gilson -que já foi . 
candidato a vereador e têm um destaque 
na sua militância política, a Geralda
que é uma liderança nas áreas de favela, 
para citar alguns entre vários. Quer 
dizer, o Eco não impõe que as pessoas 
fiquem concentradas numa área 
geográfica ou ideológica. Daí esta 
capacidade do grupo de produzir e se 
auto-reproduzir, com a formação de 
muita gente com capacidade de levar 

um trabalho prá frente. Ao mesmo 

tempo, muitos dos membros do Eco 
buscam ampliar sua formação, inclusive 
com vários deles tendo entrado ou 
passado pela universidade. (Itamar Silva) 

4 - Preconceitos raciais no asfalto 
e na favela 

O grupo Eco não tem uma discussão 
específica da questão racial, mas esta 

questão perpassa todo o trabalho. Na 
verdade quem trabalha em favela não 
pode nunca distanciar-se desta questão, 
pois a própria divisão favela e asfalto 
está toda entremeada com o problema 
da divisão racial. Por exemplo, na loja 
ou no banco, o morador do Santa Marta 
sabe que não pode dar seu endereço, 
não só por que ele mora na favela, mas 
também por que ele é negro. Aí as 
coisas se somam, a pobreza e a raça. O 
que não quer dizer que não exista 
divisão e preconceito dentro da própria 
favela. 

Mas também temos orgu I h o do nosso 
trabalho por ele inverter um pouco esta 

lógica. Por exemplo, no Projeto 
Garagem de Computador, dos 20 jovens 
que estão lá, digamos, 16 ou 17 são 
negros ou mulatos. Outro dia um 
empresário amigo meu pediu a 
indicação de dois garotos para trabalhar 
na sua empresa. Nós tínhamos 2 garotos 
que tinham despontado no grupo, um 
era mulato claro, outro de um negro 
azulado- a cor deste teto. Hoje eles 
estão trabalhando lá e são elogiados. Isto 
dá orgulho! No curso estes jovens 
aprendem que eles podem ser 
discriminados por ene fatores: por ser 
pobre, por ser mulher, etc - a questão da 

cor é mais uma. (Itamar Silva e Ismael de 
Oliveira). 

5 - Relações com o tráfico. 

Os líderes do tráfico distinguem entre o 
trabalho que sobe a favela para tirar o 
mercado ou a mão de obra deles e 
aquele que se apresenta como uma 
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alternativa a mais, inclusive importante 
para os fi I h os deles. Porque em sã 
consciência o sujeito não deseja que o 
filho dele seja traficante. Nunca vai 
dizer, por exemplo, "quero meu filho 
como meu substituto". Nenhum líder de 
tráfico que eu conheça pensa assim, ao 
contrário, eu vejo eles colocando seus 
filhos em colégios particulares, nos 
melhores que encontram. É por isto que 
eu costumo dizer que o tráfico não é 
burro - eles também apostam na 
educação! 

Por outro lado, a gente faz uma fronteira 
muito clara com o tráfico: nosso 
trabalho não é de recuperação de 
drogado ou de gente que trabalha no 
tráfico. Não estamos preparados ou 

capacitados para isto. A gente trabalha 
com uma parte da juventude. Uma parte 
que inclusive é majoritária na favela e 

que precisa respirar e acreditar na sua 
capacidade de viver longe do tráfico. 
(Itamar Silva) 



Início do Projeto 

A proibição de bailes funk em 92 deu a deixa para que um grupo de rapazes 
organizasse uma festa regada a reggae. Do fracasso da primeira festa passou-se ao 
sucesso de um seqüência de festas Rasta Reggae Dance. Assim estava criado o 
embrião do futuro AfroReggae. 

Foco 

Resgate da auto-estima e noções de cidadania entre jovens de comunidades pobres, 
principalmente através do trabalho cultural. 

Atividades Principais 

O AfroReggae está dividido em 4 programas: 1. Comunicação com inserção nas 
rádios populares e edição do jornal AfroReggae Notícias; 2. Social com a criação de 
núcleos e oficinas culturais em Vigário Geral e Cantagalo; 3. Saúde, com o 
atendimento à comunidade; 4.Arpa: produtora que organiza e gerencia as 
apresentações do grupo assim como traz artistas consagrados para eventos nas 
comunidades. 

Área de Atuação 

Nas festas pela cidade do Rio de janeiro, ·em algumas rádios e no espaço virtual. Nos 
núcleos em Vigário Geral e Cantagalo. 

Parcerias Principais 

CEAP, UERJ, Sindisprev, Fundação Ford, FASE, Viva Rio, IBIS, Médicos sem Fronteira, 
ABIA, GerAção, Colégio Americano 

Depoimentos em 1 7/04/97 

Márcia Florêncio (diretora), José júnior (sócio-fundador), Tekko Rastafari (sócio
fundador), Anderson Sá, Rosali Nunes, Luiz Gustavo (L.G.) (integrantes do grupo). 

Contatos 

Rua Senador Dantas, 11 7 I 1 508 - Centro- Rio de janeiro- Cep: 22241 - 120 
Tel: (021) 556 5923-556 5004 Fax: (021) 205 8035 
e-m ai 1: afroreggae@ax.apc.org 



l-Início: 
buscando lazer e 

informação 

AFRO REGGAE 
Depoimentos de Márcia Florêncio 

(diretora), José Júnior (sócio
fundador), Tekko Rastafari (sócio

fundador), Anderson Sá, Rosa/i 
Nunes, Luis Gustavo (L.G.) 

(integrantes do grupo). 

Do Funk proibido à alternativa 
Reggae 

Em outubro de 92 estava aquela 
confusão a respeito do funk- falavam 
mal dos bailes funk, relacionando o som 
com brigas de galeras, violência, 
ferimentos e até mortes. Com este clima 
no ar o baile funk ficou meio "proibido". 
Com isto o José júnior que já vinha 
fazendo algumas festas regadas a funk 
ficou sem poder fazer a sua festa. Aí o 
Plácido sugeriu fazer a festa mas trocar o 
som: "coloca o reggae que não está 
proibido e assim não daremos motivos 
prá que os outros venham incomodar". 
Foi assim que a festa que era prá ser de 
funk aconteceu com reggae. O pessoal 
que apareceu era de funk, não gostou 
nada da história. A festa foi um fracasso. 

Mas inesperadamente, por algum motivo 
desconhecido, o júnior e sua galera 
resolveram continuar com o reggae, 
promovendo na sequência a festa "Rasta 
Reggae Dance". Esta segunda já foi o 
inverso da primeira, um verdadeiro 
sucesso. Da segunda se fez a terceira e a 
quarta. Foi uma sucessão de festas que 
vieram preencher um vazio entre a 

população negra, no meio do jovem 
negro em particular. (Márcia Florêncio) 

O AfroReggae Notícias 

Este grupo fazia a festa, se divertia, fazia 
um dinheiro e com o dinheiro resolveu 
produzir um jornal: eles sentiam que 



além de espaço de lazer, o jovem negro 
precisava de informação. O jornal fazia 

isto de um modo simples- um tablóide 
preto e branco- e com circulação 
restrita- só no Rio de janeiro. Mas já 
naquela época era gratuito. 

Hoje em dia o AfroReggae Notícias é um 
jornal com dezesseis páginas, com doze 
mil exemplares por tiragem, distribuído 
gratuitamente em vinte estados 
brasileiros. (Márcia Florêncio, Tekko 
Rastafari) 

Trabalho voluntário e 
engajamento solidário 

O trabalho do AfroReggae mantém esta 
tradição da origem: muito envolvimento 
e muito trabalho voluntário. Em geral, 
quando alguém entra no grupo não entra 
só prá fazer aquela oficina no fim de 

tarde. Quando vê, o sujeito já está 
fazendo 3 oficinas, atendendo telefone, 
correndo pelas ruas atrás de um produto 
para a editoração do jornal. Assim é 
com os novos, assim foi com a primeira 

geração ... 

Eu sou uma dessas pessoas que chegou 
dizendo: estou encantada, gostaria de 
fazer alguma coisa, mas não tenho 
tempo .... Quando vi não saía mais de lá. 
Neste esquema, nem todo mundo 
recebe, e quem recebe não recebe o que 
deveria nem o que gostaria. (Márcia 
Florêncio) 

11 - Ofertas, demandas e 
produtos 

Metendo o bedelho na rádio 
popular: programa Baticum 

Quando é que a gente ouve um 
maracatu ou um merengue numa rádio 
popular? Estes são sons afro que não são 
fáceis de se escutar nas FMs ou rádios 
comunitárias, daí que o AfroReggae vem 
prá meter o bedelho e interferir. Temos 
uma preocupação em oferecer estes 
sons para as rádios populares junto com 

toda uma gama de informação sobre 

cidadania, aids, saúde e educação. Claro 

que aí a gente inclúi um merchandising 
particular, fazendo propaganda do jornal 
AfroReggae, dos nosso eventos e tal. 
(Tekko) 

Internet 

Sonho ou realidade? Queremos levar o 
AfroReggae Notícias para a internet em 

4 idiomas: Espanhol , Inglês, Francês e 
Alemão. Isto porque o AfroReggae 
alcançou ampla visibilidade no exterior, 
com alta aceitação e por isto mesmo 
volta e meia chega algum estrangeiro 
interessado em conhecer o que fazemos. 
A entrada na Internet é uma resposta a 
esta demanda ... (Tekko Rastafari) 

Arpa 

A Arpa é a produtora de eventos que 
estamos organizando para ser uma ponte 
entre a vanguarda artística e a 
comunidade pobre. A gente leva artistas 
como Caetano, Regina Casé, Gabriel o 

Pensador, Rappa, Fernanda Abreu, 
Norton Nascimento, o pessoal da 
Cidade Negra para as comunidades. É 
uma ponte que ambos os lados curtem: 
muitos destes artistas moram na Barra, 
passam todo dia pela Rocinha e nunca 

puseram o pé por lá. Mas em geral, 
quando nós criamos esta oportunidade, 
a emoção do artista é enorme. E nada de 

montar aquele esquema de uns 300 
seguranças - se o artista vai , ele tem que 
ficar acessível, conhecer as pessoas, 
tocar nelas. O sucesso é tanto que 
inclusive a Angélica já se dispôs a entrar 
na nossa agenda. Ela mandou um recado 
dizendo que não quer ficar fora desta! 
(Márcia Florêncio) 

No meio dos tiros, buscando 
solidariedade 

Não sei como isto acontece, mas em 
geral, quando vamos apresentar nossos 
trabalhos, mesmo que o sujeito chegue 
lá com sua pastinha, todo apressado, de 
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repente ele entra na nossa: "Ah, que 
coisa linda- quero ir lá ver!" Talvez 
porque a gente ponha a mão na massa 
trabalhando com a população que tá no 
meio do tiro e traz isto prô sujeito que 
está do outro lado, que tem medo da 
polícia e do bandido. De alguma forma, 
quando a gente vai em busca desta 
solidariedade mexemos em alguma 
coisa de muito especial do ser humano, 
algo que pode estar meio adormecido 
mas que ainda assim está lá. (Márcia 
Florêncio) 

Programa de Saúde 

Há um círculo vicioso entre a 

dificuldade de acesso das pessoas das 
comunidades pobres à saúde e o seu 
cuidado com o corpo - em geral o 
sujeito tem que enfrentar a fila desde as 
5 horas da manhã para qualquer 
problema, esteja ele doente, acamado, 
acabado, vivo ou morto. Por exemplo, 
vários dos jovens do AfroReggae 
apareciam de vez em quando com 
aqueles machucados horrorosos que 
ficavam ali, abertos, expostos, sem a 
mínima condição de higiene e sem que 
a pessoa fosse ao médico ou tomasse 
alguma atitude, mínima que fosse. 
Aquilo era natural, não deveria ser 

motivo de preocupação! Hoje com o 
desenvolvimento do nosso trabalho, 
com os cursos que a Abia tem dado para 
formação de alguns monitores entre 
estes jovens, com o atendimento dos 
Médicos sem Fronteiras, a questão de 
saúde ganhou um tempo de prevenção. 
O machucado aberto agora não é mais 
tão natural. (Márcia Florêncio e Rosa/i 
Nunes) 

Mocovige 

A implantação do Núcleo em Vigário 
Geral aconteceu pela sugestão do Zé
não foi nenhuma grande personalidade, 
um Zuenir ou um Caio Ferraz, mas tão 
somente um cara chamado Zé que 
andava incomodado com o andamento 

das coisas depois da chacina. A 
conversa entre o Zé e o AfroReggae se 
deu na caminhada de 93 entre a 
Candelária e Vigário Geral. Daí 
entramos de sola, participando das 
reuniões e atividades que foram 
realizadas na própria comunidade por 
um grupo de jovens organizados
Movimento Comunitário de Vigário 
Geral. 

A idéia era entrar na comunidade de 
.Vigário Geral falando de outras coisas 
que o sangue e os tiros do cotidiano, 
num trabalho de resgate cultural, - e aí 
estamos falando principalmente de 
cultura negra. Como trazer aquela 
população que estava a beira do caos 
para a vida se não através da celebração 
da vida? Começamos timidamente, com 
professores voluntários em torno de 
oficinas como dança e reciclagem de 
lixo. Quando nos demos conta o 
AfroReggae já fazia parte do dia-a-dia da 
população infanta-juvenil de Vigário. 
(José júnior, Márcia Florêncio e Tekko 
Rastafari) 

III- Vidas e Histórias: 
Márcia, Anderson, Paulo e 

MW Barroso 

A trajetória de Márcia: da queda 
livre na escala social ao 
engajamento solidário 

A minha história é uma história comum, 
mas que me levou a vivenciar coisas que 
eu gostaria que as outras pessoas não 
vivenciassem ou que o fizessem com um 
razoável suporte. Na minha infância 
minha família tinha uma boa situação de 
vida e uma bela casa. Daí, da noite para 
o dia fiquei pobre. Fui viver numa 
situação muito parecida com a das 
pessoas que eu atendo hoje. Esta queda 
livre na escala social me fez repensar 
uma série de coisas e me deixou marcas 

profundas. Foi provavelmente por causa 
desta trajetória que há alguns anos atrás 



joguei meu consultório de psicologia prô 
alto e me juntei a este trabalho do 

AfroReggae. Eu sei que daqui não saio 
tão cedo .... (Márcia Florêncio) 

O percurso de Anderson: do 
treino de capoeira à coordenação 

Há cerca de dois anos atrás, eu 
trabalhava como office-boy na Eletrobrás 
durante meio turno- isto conforme o 

contrato da Eletrobrás com a São 
Martinho. Nesta época eu passava a 
manhã toda na cama, não fazia nada. 
Mas um dia eu passei pela quadra e vi 
aquele pessoal fazendo capoeira. Fiz um 
dia, entrei, gostei e fiquei treinando. Foi 

aí que eu descobri o AfroReggae e o 
pessoal todo: o júnior, o Tekko, a Márcia 
e os outros diretores. 

Depois de um ano, o AfroReggae 
decidiu colocar a capoeira prá compor o 
show. Com as apresentações eu fui 
pegando aquela intimidade com o 
grupo. Nós nos víamos três, quatro vezes 
por semana ou às vezes, até três vezes 
no mesmo dia. Com dois anos no 
AfroReggae eu saí da Eletrobrás, antes de 
completar 1 8 anos. Com esta saída o 
júnior me propôs ser o coordenador do 
Centro Cultural em Vigário. Aí, eu falei: 
"Pô, ser coordenador é uma coisa muito 
difícil". E o júnior: "Mas você vai 
receber um preparo para isso, e coisa e 
tal". Aí, eu falei:" tudo bem". Aí eu tô 
recebendo, tô aprendendo muitas coisas, 
tô saindo de Vigário, tô conhecendo 
várias pessoas interessantes, que 'tão me 
dando muitos conselhos. Eu sei que eu 
lucrarei bastante nesta coordenação, 
porque eu já conheço todo mundo, 
moro lá, nasci lá, e a gente se respeita 
entre a gente. Não quero ser aquele 
coordenador que abusa, exige coisas, 
despreza os outros. Uma coisa que 
minha mãe sempre me ensinou foi ser 
uma pessoa humilde e eu acho que a 
humildade está muito dentro de mim. Eu 
sei que vou tentar fazer o máximo e 
pedir a opinião de todos sempre que 

tiver que tomar alguma decisão. 
(Anderson Sá, jovem morador de Vigário 
Cera/) 

Paulo Negueba, do AfroReggae 
para a banda O Rappa: história 
exemplar 

Uma história exemplar que eu faço 
questão de contar dando nome é a do 
Paulo. Ele abusava do direito de ser 

levado, indisciplinado, a ponto da 
própria mãe não saber o que fazer, nem 
como I i dar com as constantes 
reclamações. Muitas pessoas diziam que 
ele era um caso perdido. 

Em 95 nós fomos convidados para ir no 
jô Soares, muitos no grupo pediram a 
cabeça do Paulo afirmando que ele 
poderia aprontar uma bagunça daquelas. 
Pois bem, na semana passada o Paulo 
foi prô jô sozinho, sem o AfroReggae e 
vendendo a bandeira do grupo. Ele 
entrou na banda O Rappa, tem a sua 
remuneração, seguindo na carreira com 
sucesso. Quer dizer, o Paulo é outra 
pessoa, cresceu, evoluiu, sem rancor e 
com garra. Uosé júnior) 

M. W. Barroso - um empresário 
que "adotou" o AfroReggae 

Nós temos um padrinho: o seu Barroso, 
M.W. Barroso, um empresário do setor 
de silk-screen, que adotou o nosso 
grupo. Ele contribui permanentemente 
conosco de uma forma muito humana: 
procura saber o que está acontecendo, 
vibra com as novidades, apoia nas 
dificuldades. Com ele não tem este 
negócio de burocracia, estas exigências 
que às vezes entravam o andamento de 

um projeto ou outro. Esta assistência do 
seu Barroso nos deixa mais tranqüilos 
porque afinal existem necessidades no 

grupo que vão além dos prazos de 
financiamento de um ou outro projeto 
em particular. Se os empresários 
brasileiros adotassem um projeto com 
prazos mais longos, como faz seu 
Barroso, o retorno seria mais proveitoso 



para ambos os lados ... (Márcia 
Florêncio) 
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IV- Questões e Desafios 
-=---=-w~=-=-=----=-·--=-==---~ 

1 - Marcação cerrada na imprensa 

Com relação à imprensa nós seguimos 
aquele ditado do Chacrinha: "Quem não 
se comunica, se trumbica!" . Para 
colocar isto em prática nós fazemos o 
gênero chatos: a gente manda fax, 
telefona, manda e-mail , alimenta 
diariamente a internet, manda jornal, 
insiste e persiste. Nossa esperança é que 
com esta persistência a gente acorde um 
ou outro jornalista da grande imprensa 
no sentido dele perceber que tem coisas 
que estão acontecendo e que são boas 
de serem cobertas. Também acreditamos 
que na medida em que nosso trabalho é 
coberto, todas as outras instituições, 
parceiras ou não, mas aquelas que 
fazem algo similar, lucram com a 
visibilidade. Afinal estaremos ali 

representando um tipo de postura e uma 
forma de trabalho que tem ficado oculto 
na nossa sociedade, talvez por um certo 
"inconsciente coletivo católico" ... 

No último relatório do AfroReggae, que 
cobre os três primeiros meses de 97, 
levantamos 25 matérias sobre o grupo 

na imprensa. Com certeza ao longo do 
ano virá mais. Na televisão, mesmo 
sabendo que perdemos algumas 
reportagens de vista, já contamos 36 
matérias. (José júnior) 

2- Finanças 

A casa em Vigário Geral foi comprada 
na "campanha do metro". Tínhamos 
feito um empréstimo com outra 
instituição e não tínhamos como pagar. 
Lançamos uma campanha vendendo 
hipoteticamente 90m2 da casa por R$ 
60,00 e para nossa surpresa a maior 
parte dos compradores foram pessoas do 
exterior. (Tekko Rastafari) 

3 - Relação com o narcotráfico 

Acabamos por desafiar as relações 
tradicionais no narcotráfico por duas 
posturas: Primeiro porque, óbvio, na 
medida que nós conquistamos os jovens 
da comunidade para o nosso trabalho, 
nós reduzimos a formação daquele 
"exército de reserva da mão-de-obra" do 
tráfico. Nós nunca perdemos um menino 

ou menina para o tráfico, ao contrário, já 
trouxemos dois. Em segundo lugar, nós 
procuramos não seguir aquelas regras 
ditadas na favela: aquela velha história 

· de que para fazer tal coisa "tem que 
falar com o chefe". Mesmo que 
sustentemos estas posturas 

permanentemente, sempre conseguimos 
escapar da situação limite do 
enfrentamento. Outro dia até uma figura 
do tráfico falou: "Não, o projeto de 
vocês está tranqüilo! Imagina, quisera eu 
ter a oportunidade de estar num projeto 
como essas crianças estão, porque 
provavelmente eu não estaria aqui." 
(Márcia Florêncio) 

4 - Sexo, drogas e as meninas da 
comunidade 

Todo mundo pensa no perigo do menino 
pobre se voltar para o narcotráfico, mas 
este mesmo perigo é bastante real para 
as meninas. Elas podem funcionar como 
"avião", como namoradas, como 
amantes, como informantes- são várias 
as funções reservadas para estas 
garotinhas. E na hora do "vamos ver", 
quando alguém é pego, meninas e 
meninos recebem o mesmo tratamento 
marcado pela crueldade. (Márcia 
Florêncio) 

5 - Dinheiro, família, poupança: 
as regras do AfroReggae 

Não podemos romantizar "a família" 
nestas comunidades pobres. O que no 
fundo muitos destes pais querem saber é 
que tenha algum dinheiro entrando na 
casa, não importa de onde venha. Não 
entrando dinheiro, o filho ou a filha 
ganha a alcunha de burro, ignorante, 



puta, futuro traficante, etc. Por isto 
fazemos questão de dividir a grana que 

entra com os garotos, prá que fique 
marcada a relação entre o que fazemos 
e um valor- por modesto que seja. 

Outro dia descobrimos que o cachê que 
passávamos aos garotos não chegava nas 
famílias. Mas se não chega lá, onde é 
que vai? Vai no sorvete, na bala, no 
chiclete, na roupa de marca, no tênis 
(meu Deus!) importado .... 

A circulação do dinheiro na favela é 
muito fácil: você pendura ali, compra 
mais na frente, pendura de novo, recebe 
e paga, e já faz uma divida na 
seqüência. Ninguém guarda nada, a 
ordem é circular dinheiro e fazer 
"papagaio". Por isto nós começaremos a 
fazer caderneta de poupança para todos 
do grupo, com dinheiro depositado e 
tudo bonitinho. (Márcia Florêncio) 

6 - Contraste de valores: restrição 
e negociação com as igrejas 
evangélicas de Vigário Geral 

As igrejas evangélicas estão em todos os 
cantos das comunidades pobres. Em 
Vigário, eu contei mais ou menos nove, 
tem uma grande e várias menores. 
Entramos em choque com eles 
basicamente pelo contraste de valores. 
Nós exploramos a percussão, a capoeira, 
a sensualidade na dança. Isto vai de 
encontro com os valores deles: primeiro, 

a percussão é macumba e por isto deve 
ser proibida, a capoeira é coisa de 
demônio e a dança, em geral, envolve a 
sexualidade. Tanta proibição às vezes 
causa confusão na cabeça dos alunos, 
como o caso de uma aluna nova, de 11 
anos, a Kênia. Ela começou a chorar 
nas aulas, depois sumiu. Quando fomos 
conversar, ela respondeu: "Sabe o que é, 
tia? A dança, a minha mãe falou que é 
coisa do demônio". Do nosso ponto de 
vista, se esta menina não tem acesso à 
alternativas, daqui a uns 3 anos ela 
estará envolvida com um traficante, e aí 
o demônio toma conta mesmo! 

Tentamos negociar com algumas famílias 
evangélicas e às vezes conseguimos a 

permissão para que o filho ou a filha 
participe das atividades. Só que aí vêm 
com muita restrição. Em geral o que eles 
cortam é a apresentação no show, o que 
é o grande barato do AfroReggae pois 
envolve a saída da favela. (Márcia 
Florêncio) 

7- Cultura como profissão? 

O AfroReggae aposta na 
profissionalização dos seus jovens na 
cultura, mas tem gente que compara o 
investimento na área cultural com os 
riscos que um jogador de futebol tem: 
você tem talento, é jovem, vai bem, está 
quase indo para a seleção do Flamengo 
mas aí machucou o joelho- pronto -
acabou. Vai virar camelô pelas ruas do 
Rio. Será que a cultura pode ser 
apontada como uma alternativa de 
profissão? 

Nosso incentivo no AfroReggae é que 
estes meninos e meninas se 

profissionalizem na cultura naquele 
sentido mais lato da palavra: que 
aprenda como faz e continue se 
mexendo para continuar aprendendo. Se 
é na dança, por exemplo, que ele ou ela 
faça nossos cursos prá em seguida 
buscar a formação de um escola como a 
academia do Carlinhos de jesus ou do 
Conservatório de Música. Não queremos 

que ele sente e fique esperando, mas 
que insista, se mexa e aconteça. 
(Diálogo entre Ismael- Grupo Eco e José 
júnior do AfroReggae) 

8 - AfroReggae e Movimento 
Negro 

Nós procuramos trabalhar com todas as 
facetas da pobreza, todos os estereótipos 
depreciativos que pairam sobre estes 
jovens -e aí entra a questão racial que 
nós tendemos a não abordar diretamente 

' 
do tipo:" você é negro e é discriminado 
pela sociedade". Do nosso ponto de vista, 
isto não funciona. Porque em geral estes 
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jovens não se reconhecem como negros, 

nem como pobres, nem com 
discriminados. Para eles aquilo ali é o 
destino, é o que foi traçado, é a missão 
deles. Para conquistar este jovem nós 

realizamos todo um processo de 
identificação, onde procuramos 

desmistificar estes estereótipos: o fato da 

sociedade ter reservado um certo lugar 
para o sujeito não significa que ele não 
tenha alternativas, não tenha como 

transpor o que está dado. 

Nós não estamos vendendo revolução ou 
alguma transformação capital mas 
estamos lutando para que certos grupos

grupos que estão na pobreza - aceitem 
alguma possibilidade diferente, aumentem 
seu campo de informação e com isto se 
revejam. 

Neste sentido, nós temos uma posição 
diferente do movimento negro que espera 

que o sujeito venha com um discurso 
politizado a princípio. Há momentos e 
momentos. Eu por exemplo sempre falo: " 
vem cá negão, qual é negão". É uma 
forma de expressar meu carinho, faz parte 
da minha relação com eles. Mas tem 

situações onde o "negão" vem com 
aquela carga pejorativa. Nesta situação eu 
espero que eles respondam, que venha o 
barraco, que eles demonstrem sua 

consciência de que não são esses 
"negros". Esse cidadão de tantas 

categorias abaixo .... (Márcia Florêncio 
responde à Flávio Soares, do CEAP) 

9 - Sexo: prazer e 
responsabilidade 

No AfroReggae nós temos uma 

preocupação constante de falar sobre 

sexualidade, aids, cuidado com o corpo. 
Até hoje, mesmo que esteja aumentando 
assustadoramente o número de meninas 

engravidando precocemente, não houve 
um único caso entre as meninas no 

AfroReggae. Por quê? Não é que a gente 
venha com o papo " não trepe, não 

transe". A gente simplesmente trabalha em 
cima dos casos próximos, das famílias das 

próprias meninas do grupo, explicando o 
que significaria uma vida com filhos
conseqüências como a perda da 
liberdade, as dificuldades pela falta de 
estrutura. O mais importante é a 

internalização das informações. 

Ao mesmo tempo estas meninas estão 
aprendendo a ter o prazer com o próprio 
corpo, do tipo:" tenho que cuidar do meu 
.corpinho, fazer malhação e tal". Então 
juntamos estética com saúde e com 
informação. O que nós procuramos 
trabalhar é o discernimento, não a 

proibição: se de fato a menina está a fim 
de ser mãe aos quinze anos - esta 
possibilidade também está aberta. Porque 
tem gente que fica grávida aos quinze 
anos e é feliz. A questão de ter ou não ter 
filhos está dada para a maioria das 
mulheres, mais cedo ou mais tarde elas 
terão que enfrentar este dilema- nós 

queremos que as meninas do AfroReggae 

amadureçam enfrentando a questão sem 
indicar um projeto específico como 
resposta. (Flávio Soares do CEAP e Márcia 
Florêncio) 

1 O - Em resumo: botar a cara na 
rua para uma cidadania inteira 

Nós queremos que estes garotos saiam do 
gueto das favelas. Parece que a mesma 
lógica do hospício é a pi i cada à favela: o 

que é feio, o que fede, o que é preto, a 
gente esconde. Mas nós não queremos 
que estas crianças percam o que é o bom 
da história que é essa coisa de vir para 
fora, de botar a cara na rua. Nós 

ganhamos muito quando esta turma 

aprende, por exemplo, a não dar 
"bandeira" num cocktail que reúne a 
intelectualidade carioca. Assim é que se 

aprende os primeiros passos desta coisa 
mais séria de se tornar cidadão em 
qualquer lugar e em qualquer hora - uma 
cidadania inteira. (Márcia Florêncio) 



Início do Projeto 

Em 1994 um empresário paulista resolveu ceder, em regime de comodato, 55.000 m2 

de instalações de uma fábrica de fórmica desativada para o pastor Caio Fábio. Assim, 
em 1 7 de dezembro de 1994 inaugurou-se o megaprojeto social Fábrica de 
Esperança. 

Foco 

Organização e articulação de projetas sociais em parceria com o empresariado 
nacional para atender as diferentes comunidades pertencentes ao Complexo de Acari 

Atividades Principais 

Projeto Geração de Emprego; curso de informática para adolescentes; creche, rádio 
comunitária, etc. 

Área de Atuação 

18 comunidades pertencentes ao Complexo de Acari, região norte do Rio de janeiro. 

Parcerias Principais 

Viva Rio, Xerox do Brasil , Fundação Ayrton Senna, igrejas evangélicas de diferentes 
denominações, Fundação Xuxa, entre outras. 

Depoimento em 22/05/97 

André Fernandes (assessor de Assuntos Comunitários) 

Contatos 

Pastor Odalírio Luís da Costa - Av. Automóvel Clube, 1 0976 - Acari 
Cep: 21525-000 - Tel: 371 -2466/371-8689 
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FÁBRICA DE EsPERANÇA 

I - Uma Fábrica 
de Esperança? 

->M}~~-:;;,_~~~kl!l; :,:, ~ ::C~~ .• -

Depoimento de André Fernandes 
(Assessor de Assuntos Comunitários) 

As pessoas muitas vezes perguntam
"Mas, porque 'Fábrica de Esperança'? 
Vocês fabricam o que lá? O que vocês 
estão fazendo lá?". A resposta é a mais 
óbvia possível: "Nós fabricamos 
esperança mesmo, mais nada." "Nós 
queremos ser uma ponte de ligação das 
18 comunidades carentes em torno da 
fábrica e a esperança." 

Uma doação e um desafio 

A história da Fábrica começa com o 
pastor Caio Fábio, o presidente da 
instituição, uma pessoa de grande 
carisma. Ele recebeu um telefonema de 
um empresário de São Paulo que ouviu 
um de seus programas na Manchete. 
Este empresário resolveu doar uma 
fábrica de fórmica na região de Acari, 
que estava desativada. Ela havia 
fechado, porque há alguns anos atrás 
um traficante, numa perseguição da 
polícia, acabou se escondendo dentro 
da fábrica. Quando a polícia cercou o 
local , concluiu: "vou morrer". Pensando 
em chamar a atenção, começou a 
colocar fogo em tudo que estivesse ao 
seu alcance. O fogo atingiu os químicos 
e daí o incêndio se espalhou com 

enorme facilidade. Foi esta a fábrica 
oferecida para o pastor Caio para que 
ele desenvolvesse projetas sociais na 

região. 

A fábrica tem 55.000 m2
, uma 

imensidão para preencher com projetas 
sociais- um desafio espetacular. Por 

precaução o pastor Caio não aceitou 
uma doação e sim um comodato com o 
prazo de dez anos. Assim no dia 17 de 



Dezembro de 1994 nós inauguramos a 

Fábrica de Esperança. 

li - Parcerias, apoios e 
trabalho voluntário 

A criação do Centro Comunitário 
de Defesa da Cidadania (CCDC) 

Logo de início a Fábrica doou uma área 

para o governo a fim de que se criasse 
ali um Centro Comunitário de Defesa da 
Cidadania. Com isto daríamos um 
suporte mínimo para a população local 
em termos de direitos básicos de 
cidadania. Hoje em dia este CCDC é um 
dos melhores centros do Rio de janeiro 
num total de 15. E a Fábrica dá suporte 

de diversas formas: ela mantém 3 
funcionários no centro, fornece as 
refeições para os funcionários e doa o 
material de limpeza. Esta foi uma das 
primeiras experiências de parceria da 
Fábrica e que se desenvolve com 

sucesso. 

O carro chefe da parceria com o 
capital privado: a Xerox do Brasil 

Com a Xerox do Brasil nós iniciamos um 

projeto de geração de empregos: nós 
temos uma média de 50 funcionários da 
comunidade local que trabalham na 
linha de desmontagem e de 
sucateamento de máquinas de fotocópia 
obsoletas. São máquinas que são 
retiradas do mercado porque estão 
obsoletas, daí são desmontadas e 
sucateadas. Isto quer dizer que este 
projeto se auto-sustenta: o salário do 

pessoal vem do seu trabalho. 

Outro projeto com a Xerox é na área de 
eletromecânica com adolescentes. Nesse 
projeto os adolescentes ficam na Fábrica 
o dia inteiro: eles recebem um plano de 
saúde, uma bolsa de estudos no valor de 
50% do salário mínimo, recebem cesta 
básica, e refeição para aprenderem 
eletromecânica. Assim, periodicamente, 
uma média 40 adolescentes sai formado 

em eletromecânica, com certificado do 

SENAC. 

Trabalho voluntário em larga 
escala 

Nós temos uma média de 220 ou 230 
funcionários voluntários, mais ou 
menos. Nós temos uma certa facilidade 
de conseguir voluntários, mas esse tipo 

de trabalho é sempre um pouco difícil; 
eu particularmente tenho uma história 
de vida que me faz ter uma certa 
facilidade de trabalhar com voluntários. 
Então, por exemplo, quando cheguei na 
Fábrica, eu era sozinho e fui convidado 
para os locais públicos justamente por 
ter essa faci I idade de entrada nas 
favelas; assim, fui criando o meu setor 
de trabalho. Eu precisava urgentemente 
de uma secretária e de uma pessoa para 
trabalhar comigo num curso que eu criei 
dentro da Fábrica, que é um curso de 
formação de lideranças cristãs para as 
favelas. Eu peguei tudo aquilo que eu 
tinha aprendido nesse tempo passado 
nas grandes favelas e formei um curso 
junto com um conhecido meu que atua 
nessa área de liderança. Esse curso já 
formou cem líderes para trabalhar em 
favelas, pessoas que têm a mentalidade 
mais ou menos parecida com a minha, 
no caso de entrada na favela, 
mentalidade um pouco mais aberta, 

pois, muitas vezes o povo evangélico é 
um tanto quanto fechado. E isso a gente 
está desmistificando, essas pessoas têm 
aula sobre relacionamento com a mídia, 
sobre primeiros socorros, sobre 
contextualização, sobre a história das 
favelas, enfim, coisas que ajudam a 
formar pessoas que estão trabalhando 
com comunidades carentes e 
multiplicando isso para outras pessoas. 

Mas para dar prosseguimento ao meu 
projeto, nós precisávamos de uma 
secretária. Conseguimos levantar 
recursos de vários lugares, e hoje em dia 
eu tenho, só no meu setor, quinze 
pessoas trabalhando. E dessas quinze, eu 



tenho oito que são voluntários e sete que 
são profissionais contratados. Isso é um 
tanto quanto difícil muitas vezes porque 
voluntário está ali, mas para serviço 
mesmo ele não está. Mas também 
depende muito de como você trabalha 
com esse voluntário, porque apesar da 
pessoa ser voluntária, ela tem que ter 

certos compromissos. Eu tenho um 
voluntário, por exemplo, que vem só às 
segundas feiras, então, ele tem que ter 
um compromisso de estar ali todas as 
segundas feiras; senão não precisa se 
voluntariar. Porque eu acho que quando 
você trabalha como voluntário é uma 
via de mão-dupla, tanto você precisa da 

ajuda dele tanto quanto ele deve 
encontrar algum retorno em seu 
coração. 

Parceria com o Instituto Ayrton 
Senna 

Um fenômeno importante é este da 
continuidade entre as parcerias: uma vez 

realizado um projeto de forma 
satisfatória, outras parcerias se tornam 
possíveis. Foi assim que na seqüência 
dos projetas com a Xerox, a gente fez 
uma parceria com o Instituto Ayrton 
Senna. Nesta parceria uma média de 
700 alunos são formados em informática 

periodicamente. Eles têm curso de 
segunda a sexta com equipamentos e 
programas disponíveis no mercado. 

Creche na Fábrica de Esperança 

Além disso, desde o início do ano a 
creche-piloto instalada na fábrica, que 
funcionava com 50 crianças, passou a 

ser uma creche de verdade, atendendo 
cerca de 1 56 crianças. Nossa 
expectativa é que até julho ou agosto 
dupliquemos este número, para 300 
crianças. Estas crianças além do suporte 
material -elas recebem café, almoço, 
lanche e janta- tem acompanhamento 
psicológico pessoal e familiar. Agora, a 
situação é dramática: existem crianças 

aqui que só se alimentam quando estão 

na Fábrica - passam a noite sem colocar 
um único alimento na boca. Então, 
inserimos este critério básico na seleção 
das crianças atendidas pela creche
carência e residência no complexo de 
Acari. 

Café da manhã com as lideranças 
deAcari 

Uma vez por mês tem um café da 
manhã com todas as lideranças 
comunitárias do complexo de Acari e as 
unidades governamentais da região. Aí 
vai o subprefeito, o comandante do 
batalhão, o responsável pela região 
administrativa, o Corpo de Bombeiros, 

enfim, n pessoas que participam de uma 
enorme assembléia onde decidimos os 
grandes rumos do nosso trabalho. 

III- Questões e Desafios 
~< ·->lW.'-:-»,.,..,.>>«':VX{o»=..:«,-..'<V."""""«<V:~< 

1 - Um projeto de evangélicos 
para todos, independente do 
credo? 

Como o recorte religioso interfere no 
gerenciamento da Fábrica? O Reverendo 
Caio Fábio é o coordenador geral, eu 
trabalho na assessoria e sou de formação 
evangélica, a supervisora geral Cristina 
também é evangélica. Mas mesmo que 

essas pessoas "de frente" sejam 
evangélicas, a Fábrica da Esperança não 
quer ser vista como uma entidade 
religiosa. A gente está ali para prestar 
assistência e fabricar esperança em todas 
as pessoas independente da religião. E 
por outro lado, não queremos impor 
nossa fé a ninguém. 

2 - Política social e política 
partidária? 

Há algum tempo atrás, um locutor da 
rádio comunitária- outro projeto da 
Fábrica de Esperança- se candidatou a 
vereador. Eu cheguei para ele e disse: 

"Olha o pastor Caio é uma pessoa que 
não se envolve com política, nossa 
política é essa: não se envolver com 



partidos políticos; então queria dizer que 
não tem como você ficar mais com a 

gente, porque você é o locutor da rádio 
Fábrica de Esperança ao mesmo tempo 
você é o candidato fulano de tal. Isto 
não é o que nós queremos, não é a 
nossa filosofia". Então, isso para a gente 

é ponto pacífico, a gente não faz 
política. O presidente Caio Fábio é uma 
figura pública que recebe visitas de 

autoridades constantemente, mas nada 
disso significa uma partidarização da 
Fábrica. Isto é ponto pacífico para nós. 

3 - As mulheres e a Fábrica de 
Esperança 

Um dia desses teve um pessoal da 
Fundação Ford lá na Fábrica de 
Esperança. Eles perguntaram sobre o 
relacionamento com as mulheres, 
queriam saber como eram as ações das 
mulheres dentro da comunidade e 
dentro da Fábrica. Aí eu tive que colocar 
o meu rabinho entre as pernas e contar 
sobre a liderança efetiva do dia-a-dia: a 
superintendente da Fábrica é mulher, a 
responsável pelo setor psicossocial e a 
assistente social são mulheres, as 
voluntárias do setor psicossocial são 
mulheres, você chega num curso, vê as 
mulheres, enfim, as mulheres estão 
ativas em todos os cantos da Fábrica e 
armando tudo. A Cristina, a 
administradora maior no dia-a-dia da 

Fábrica, é mulher e negra. Neste caso, 
os atos desmentem os preconceitos. 
Além disso, a grande maioria das 
lideranças comunitárias é feminina: são 
as diretoras das creches, dos colégios, 
dos centros comunitários, das igrejas 
locais, etc. 

4 - Como lidar com o tráfico de 
drogas? 

A Fábrica de Esperança é enorme, tem 
os seus 55.000 m2

, com uma certa área 
ainda desativada. Isto significa que é 
muito complicado fazer um controle 
efetivo de todo este espaço, aspecto que 

é atraente para o traficante: ali ele pode 
encontrar um esconderijo fora de 

suspeita. Houve inclusive um caso na 
época do Reage Rio, problemático neste 
sentido. Nossa política foi deixar bem 
claro para as lideranças nas favelas que 
qualquer invasão neste sentido, por 
parte do narcotráfico na nossa área, 

impede nosso trabalho, o que repercute 
negativamente para a comunidade. Por 

outro lado, sempre tem aquelas pessoas 
que pretendem usar suas relações de 
parentesco ou proximidade com os 
"chefes" locais querendo conseguir 
algum "favor". Nós rejeitamos esta 
alternativa- nenhum lugar está 
garantido na creche, nos cursos ou nos 

empregos fora dos critérios que nós 
estipulamos: de carência e residência. 

5- Expectativas de futuro? 

Neste ano, 1997, a Fábrica completa 3 

anos com 33 projetos realizados. Esta 
meta está longe daquela estipulada pelo 
pastor Caio Fábio- de 70 projetos em 3 
anos. Mas provavelmente a gente fecha 
o ano com pelo menos 50 projetos, o 
que já é uma coisa muito grande. Eu 
creio que até o final do ano a gente terá 
uma média de 5.500 pessoas estudando 
com a gente e mais 300 vagas que 
estamos abrindo, no mês que vem, para 
o curso de inglês do Yázigi. A gente tem 
parceria com a FUNISEG, a gente tem 
curso do ciclo dos amigos da natureza, 
de camping, a gente tem oficina de 
teatro, etc. Enfim são 33 projetos, hoje 
em funcionamento, com muito apoio. 

6 - Relacionamento com a mídia 

Nós não ficamos fechados como uma 

pérola dentro de uma ostra. Nós temos 
uma política de informar a imprensa 
sistematicamente. Por exemplo, mesmo 
quando a situação parece adversa 
como foi a da acusação de que tínhamos 
escondido drogas nas dependências da 
Fábrica, na época do Reage Rio - nós 
abrimos. Eu lembro que naquela época 



o pessoal da Fábrica ficou desesperado: 
"André, tem vários jornalistas aí fora por 
tudo que é canto, querendo entrar." Eu 
falei "Abre imediatamente porque pior 
que a mídia aqui dentro é a mídia lá fora 
não tendo informação e falando o que 
pensa ou o que a autoridade disser para 
ela. Deixa entrar, deixa entrar e vamos 
conversar com eles". Então eu acho que 
tem que se manter um relacionamento, 

cada vez mais a gente tem que aprender 
a se relacionar com a mídia. Há críticas 
a fazer contra a mídia? Há sim, mas, tem 
muitas coisas a favor, por exemplo de 
1 00 entrevistas que eu dou, 1 O podem 
não sair muito bem, mas pelo menos 
vão sair, então isso pode ajudar e muito. 
A mídia tem sido maravilhosa para a 

gente e a gente tem se esforçado para 
manter esse relacionamento também. 



Foco 

A Casa se divide em três projetas: o Projetar, -trabalho voltado para crianças que 
fazem trabalhos de rua ou seja engraxates, vendedores de amendoim, flanelinhas, 
oferecendo acompanhamento em termos de saúde e educação; o Projeto de 
Reabilitação - projeto de reabilitação em comunidade, principalmente em termos de 
saúde; e o oferecimento de oficinas de teatro, informática, datilografia, estamparia e 
corte e costura. 

Atividades Principais 

Atuação nas áreas de educação cidadã, saúde e cultura 

Área de Atuação 

Vigário Geral 

Parcerias Principais 

SMDS e BID. 

Depoimentos em 8/05/97 

João Daniel (coordenador), Deslucie Castro (psicóloga), Vilma Ferreira (assistente 
social), Eduardo Paiva (coordenador de informática) 

Conta tos 

Rua Antônio Mendes, 13 - Vigário Geral - Rio de Janeiro 

Cep:21 010-690- Tei/Fax: (021) 220 7804 -372 9373 



1-A Casa da 
Paz: estado da 

arte 

CASA DA PAZ 
Depoimentos de João Daniel 

(coordenador), Deslucie Castro 
(psicóloga), Vi/ma Ferreira 

(assistente social) e Eduardo Paiva 
(coordenador de informática) 

·Estamos na coordenação da Casa desde 
quando Caio Ferraz teve que se retirar 
de Vigário Geral e do país por causa da 
perseguição que estava sofrendo. Desde 
então a casa mudou - está mais 
institucionalizada, desenvolvendo um 
trabalho diretamente ligado a Vigário 
Geral. Hoje o referencial dela é 
c laramente a comunidade. 

A Casa se divide atualmente em três 
projetas: o Projetar, que oferece 
acompanhamento em termos de saúde e 

educação para crianças que fazem 
trabalhos de rua como engraxates, 
vendedores de amendoim, flanelinhas. 
São sessenta crianças envolvidas. O 
Projeto de Reabilitação que é um projeto 
de reabilitação em comunidade, 
principalmente em termos de saúde. 
Além disso a Casa da Paz oferece 
oficinas para o público adolescente da 
comunidade. {João Daniel, coordenador 
gera/) 

Projeto Reabilitação 

Sensibilizados pela tragédia de Vigário, 
uma equipe de doze profissionais
fonoaudiólogos, assistentes sociais, 

fisioterapeutas, psicólogos, agentes 
comunitários - se reuniu para atender a 

comunidade local, oferecendo 
especificamente um serviço para os 
portadores de deficiência. Queremos 
integrar ou re-integrar esse deficiente à 
sociedade em si. 

Para isto, inicialmente realizamos um 
levantamento procurando localizar os 



deficientes na comunidade. Nossa 

equipe bateu de casa em casa, na 
comunidade inteira fazendo uma 
espécie de mapeamento. Com esta 
localização partimos para um trabalho 
de reintegração do deficiente nos 
próprios lares, com o próprio deficiente 
junto a sua família e seus vizinhos. 
Depois disso, nós realizamos palestras, 
encontros, reuniões, para ampliar os 
horizontes destas pessoas. (Deslucie 
Castro) 

Os meninos e meninas da Praça 
Mauá - Projetar 

No Projetar nós atendemos crianças e 
jovens que eram freqüentadores da 
Praça Mauá e que circulavam por ali 
como engraxates, baleiros, carregadores, 
etc. Hoje estes meninos e meninas, 
cerca de 60, recebem uma bolsa 
alimentação mais uma bolsa financeira 
de R$75,00 para estudar. O recurso vem 
do BID. (Vi/ma Ferreira, assistente social) 

Oficinas Profissionalizantes 

A Casa oferece oficinas 
profissionalizantes nas áreas de 
informática, datilografia, estamparia, 
corte e costura. Também temos oficinas 
na área de arte e cultura como: artes 
plásticas, teatro, sala de leitura e 
esportes. Quem participa destas oficinas 
deve estudar. 

Quanto ao curso de datilografia, o 
problema é que das 8 máquinas que 
temos, 6 ainda são manuais- quer dizer, 
o material é muito ultrapassado. Mas 
nosso intuito é que isto entre como um 
pré-requisito para fazer informática, pois 
aí o aluno já ganha um certo domínio do 

teclado. 

Temos também a oficina de estampa 
que já tem funcionado como uma fonte 
de recursos. Lá se ensina a arte de 
estampar camisa, camisetas, bonés, 
adesivos. Hoje a gente recebe 
encomendas de Escolas de Samba, de 
igrejas, de escolas, partidos políticos, 

que permite que o projeto se auto
sustente. Além da oficina de objetos 
utilitários, cujo intuito é render algum 
recurso - são pequenos objetos feitos de 
argila pelos adolescentes. 

A sala de leitura e a videoteca são 

acionadas para incentivar o hábito de 
leitura e desenvolver atividades 
especiais em datas festivas, 

principalmente comemorações cidadãs
o dia da mulher, o dia do índio, etc. Foi 
desta oficina de leitura que saiu o Coral 
da Casa da Paz, que canta músicas com 
temas relacionados com a paz, a 
harmonia, etc. (Deslucie Castro, 

psicóloga e coordenadora pedagógica) 

Oficina de Informática 

Organizado em parceria com o Comitê 
de Democratização da Informática, a 
oficina de informática está dividida em 
cursos para crianças (lnfokids), 
adolescentes e adultos, contando com 
uma infra-estrutura adequada ao padrão 
do mercado. 

Como a maioria dos cursos é à noite e 
aos sábados, durante o dia estes 

equipamentos servem para a 
comunidade: é o "Bureau de Serviços 
para a Comunidade". Ali os próprios 
alunos da informática podem prestar 
serviços para empresários locais, para a 
associação de moradores e demais 
grupos comunitários. Com isto a gente 

consegue empregos para os melhores 
alunos do curso, que geralmente são 
contratados. (Duda Paiva, coordenador 
de Informática) 

11 - Expectativas e sonhos 

1. A única expectativa de expansão é em 
termos de um desejo de que cada 
comunidade queira ter uma Casa da Paz 
na sua comunidade, no seu bairro, na 
sua cidade. Queremos também ampliar 
a discussão sobre a impunidade, que 
começou entre nós com a Chacina de 
Vigário mas que continua: porque este 



tratamento do Estado com a periferia 
urbana ou rural? Porque as chacinas 
acontecem nas margens? Nós ganhamos 
o prêmio Nacional de Direitos 
Humanos, isto fortalece nossa atuação 
no sentido da luta pelos direitos. (João 
Daniel, coordenador gera/) 

2. O teatro tem como objetivo liberar o 

lado lúdico, visa aumentar a capacidade 

de sonhar desse pessoal. Os jogos e 
brincadeiras teatrais vem um pouco para 
fazer contraste com o dia-a-dia duro e 
seco dessas crianças. Inicialmente só se 
inscreveram meninas. Diziam que o 
teatro era coisa de gay, de boiola. Aos 
pouco fomos derrubando esta barreira e 
encontrando um certo equilíbrio. 
(Deslucie Castro). 



Início do Projeto 

Composta por uma equipe com experiência anterior de ação social, a Casa da 
Cidadania foi inaugurada em janeiro de 1997. 

Foco 

Realização de projetas variados (na áreas jurídicas, saúde, educação e lúdica) visando 
o resgate da cidadania dos moradores do Dona Marta. 

Atividades Principais 

Ambulatório, assistência jurídica, realização de atividades lúdicas, recreativas e 
educativas. 

Área de Atuação 

Favela Dona Marta 

Parcerias Principais 

Jocum, João Moreira Salles, Igrejas Evangélicas, Metal Leve. 

Depoimentos em 8/5/97 

André Fernandes (coordenador), Ivone Bezerra (ex-diretora), João Gondim (advogado), 
Denise Montes Bispo (secretária) 

Conta tos 

André Fernandes ou Denise Bispo - Caixa Postal: 9090- Cep: 22272-970 
E-mai I: casadacidadan ia@rio.nutecnet.com.br 

Home Page: http://www.iis.com.br/-ehaddadf/ 
BIP: 460 101 O cód. 275 1406 



l-Início 

CASA DA CIDADANIA 
Depoimentos de André Fernandes 

(coordenador), Ivone Bezerra 
(diretora), João Gondim (advogado), 

Denise Montes Bispo (secretária) 

Uma biografia na origem de um 
projeto de ação social 

Eu queria dar um breve relato sobre a 
minha história pessoal porque eu acho 
que tem tudo a ver com a história da 
Casa da Cidadania: eu sou evangélico e 
venho da classe média. Há algum tempo 
atrás eu fui trabalhar com uma missão 
chamada jocum, que é uma organização 
cristã internacional com trabalho em 
pelo menos 171 países. Uma das 
pessoas que me inspirou muito a fazer o 
que eu faço hoje foi o fundador dessa 
missão: ele teve uma visão onde via 
ondas de jovens entrando pelos 
continentes e pregando o Evangelho. 
Isso em 1960. Hoje a Jocum -fruto 
daquela visão - conta com 15.000 
missionários de tempo integral, com 
cerca de 550 locais de trabalho em 1 71 
países. Ou seja, ele conseguiu alcançar 
aquela visão projetiva. Eu me espelho 
nele e gosto de projetar em cima de 
sonhos- e hoje vamos contar o que 
sonhamos para a Casa da Cidadania. 

Mas o que este sonho tem a ver com a 
minha história? Eu venho e classe méa1a 
mas decidi fazer um trabalho nas favelas 
do Rio. Morei no Morro do Borel durante 
um ano, depois eu fui morar no Morro 
Dona Marta, onde fundei o trabalho da 
Jocum. Iniciei este trabalho do nada e em 
dois anos e meio, quase três anos de 
trabalho nós conseguimos comprar quatro 
casas e ainda mobilizar muitas pessoas em 
eventos de solidariedade. 



Passados três anos, eu fui convidado a 

trabalhar com o Reverendo Caio Fábio. 

Eu passei a ser o assessor de assuntos 
comunitários da Fábrica de Esperança. 
Mas surgiu uma idéia e um sonho de 
voltar, não somente de voltar ao Dona 
Marta mas fazer uma coisa mais efetiva 

para aquela comunidade. Surgiu o 
sonho e a oportunidade, porque, eu 
recebi uma doação suficiente para 
iniciar a tão sonhada Casa da Cidadania. 

Com o recurso em mãos, resolvi colocar 
a mão na massa; conversei com a 
comunidade e no dia 31 de dezembro 
nós recebíamos uma oferta, uma doação 
de 1800 dólares. No dia 16 de janeiro 
nós construímos o que viria a ser a Casa 
da Cidadania. Na realidade instalamos a 

Casa da Cidadania no espaço de um 
ambulatório abandonado. Assim nossa 
primeira tarefa foi reabrir o ambulatório 
da comunidade. 

Na Casa da Cidadania, nosso sonho é 
levar a cidadania pelos becos e vielas da 

favela, quer dizer, queremos chegar 
naquelas pessoas que ainda não são 
atingidas pelos outros programas. 
Queremos por exemplo, levar cidadania 
para a Dona Maria que vê o seu neto de 
dezessete anos apanhar da polícia na 
cara e não sabe que tem recursos para se 
defender desta atrocidade; levar 
cidadania para aquelas pessoas que 

jogam lixo na vala, mas que muitas 
vezes não sabem quais são os prejuízos 
que este ato pode provocar, etc. (André 
Fernandes, presidente) 

li - Cidadania na favela: 
caminhos 

Futebol no "pico" da Dona Marta 

Nós queremos ocupar a parte de cima 
do Dona Marta -o Vietnã - o local 
privilegiado de tiroteios e demais atos de 
violência explícita. Ao realizarmos esta 
ocupação marcaremos de outra forma o 
território. Para isto estamos reunindo um 

empresário, dono da Metal-Leve, que se 

sensibilizou com a proposta e quer ser o 
patrocinador do Primeiro Campeonato 
lnfanto-juvenil a ser realizado no campo 
de futebol do "pico". Dando certo, 
queremos ampliar para outros jogos: 
volêi, futebol feminino, etc. (Ivone 
Bezerra, ex- diretora) 

Uma blitz e seis crimes policiais 

Outro dia a favela foi invadida pela 
polícia que realizava uma blitz. Uns 1 O 
polícias pegaram um rapaz e o 
espancaram. Nó fomos imediatamente 
no Décimo Departamento Policial e 
enquadramos aqueles 1 O policiais em 
pelo menos 6 crimes: extorsão, 
seqüestro, tortura, invasão de domicílio, 

lesões corporais e usurpação do poder. 
Quando o Comandante do bata I hão 
soube veio correndo, indignado e 
acabou pedindo desculpas. Mas aquilo 
ficou como um ato exemplar. 

Nossa preocupação não é ir contra a 
polícia, mas intervir para que ela se 
relacione melhor com a comunidade, 
tanto que nós convidamos o 
comandante do 2º Batalhão- que fica 
em frente a favela - para dar algumas 
palestras sobre cidadania para a 
população. (Ivone Bezerra e André 
Fernandes) 

Uma palestra sobre cidadania na 
favela 

Eu sou advogado e fui convidado pelo 
André a participar da Casa da 
Cidadania. Resolvemos realizar uma 

palestra sobre cidadania para os 
moradores e uma das primeiras 

perguntas levantadas foi se cidadão era 
sinônimo de ter dinheiro. O cara queria 
saber se cidadão era o sujeito rico. Quer 
dizer, a idéia que os moradores do 
morro têm de cidadania é ainda muito 
incipiente. Por outro lado, acho 
importante que nós que realizamos 
algum trabalho tenhamos a percepção 
de que as coisas estão neste pé. Só 



assim saberemos por onde devemos 
começar. É fundamental que a gente 
leve o nosso conhecimento e que eles 
comecem a tomar consciência de que o 
policial não pode arrombar a casa deles, 
de que o policial não pode prendê-los 
por vadiagem -coisas que acontecem 
diariamente na "periferia da cidade". 

{João Gondim, Advogado) 

III -Um caso exemplar? 
No»~ 

Denise, em busca da autonomia 

"Vou contar a minha história: eu vim da 
classe pobre e continuo na classe pobre. 
Mas tem uma grande diferença. Eu sou 
muito rica em idéias, em boa vontade, 
em disponibilidade. No Santa Marta eu 
sou uma pessoa meio complexa, porque 
já participei de tudo um pouco. Já 
participei da Associação de Moradores, 
do Grupo Eco- grupo que foi muito 
importante em minha formação. Mas eu 
sentia uma necessidade de fazer uma 

coisa maior, de sair dos limites destes 
grupos. Eu coloquei na minha cabeça 
que um dia eu vou fazer as coisas de 
acordo com o que eu penso. 

Assim chegou esta idéia da Casa da 
Cidadania: a Gabriela, que está na 
faculdade, queria fazer um projeto que 
não fosse só de papel. Conversou 
conosco e apresentou o projeto com 
maquete e tudo. A Casa seria na parte de 
baixo da favela. André e eu 
conversamos, eu ponderei que não 
tínhamos recursos para fazer isto, mas 
ele: "É, mas a gente tem que sonhar 
cada vez mais ... " 

A persistência no sonho garantiu os 
recursos que garantiram a casa: "agora a 
Casa da Cidadania vai ter que 
acontecer"- garantiu o André em 
meados do ano passado. Existia na 
comunidade um ambulatório que foi 
construído pela própria comunidade, 

que estava abandonado. Já estava 
abandonado antes do Michael Jackson 
passar por ali e dar aquela maquiada por 

fora para fazer seu clip. Eis que 
reformamos o ambulatório e 
conseguimos assim uma sede para a 
Casa da Cidadania. Quer dizer, a gente 
conversou com o Presidente da 
Associação de Moradores que nos 
passou a administração daquele espaço, 
independente da Associação de 
Moradores. 

Hoje eu costumo dizer que a Casa da 
Cidadania é um bebê adotado e 
·registrado. Já é um bebê inteligente. 
Cada um da equipe tem ou formação ou 
experiência, inclusive experiência de 
vida aqui não falta: um pouquinho de lá, 
um pouquinho de cá, dá para se fazer 
um trabalho. O centro da nossa atuação 
é a cidadania: fazer uma ponte entre 
uma Constituição que exige papelada, 
documento, título de eleitor e esta nossa 
busca de que a partir do momento que o 
sujeito nasce, ele existe, ele já tem 
direito ao esporte, ao lazer, a cultura. 
Isto não é só nosso, eu acho que a nível 
das favelas, nós estamos conseguindo 
uma visibilidade que não tivemos em 
nenhuma época, e uma legitimidade que 
às vezes até surpreende. (Denise Bispo) 

IV- Do desafio ao choque 
para a solidariedade 

Minha vontade de solidariedade foi 
sendo confirmada na minha experiência, 
a medida que eu esbarrava com os 
absurdos do cotidiano das pessoas na 
favela. Teve uma vez em que, 
literalmente, ajudei a enterrar uma 
senhora de 26 anos que eu desconhec ia. 
Eu encontrei o corpo dela ao lado da 
lixeira. Ela não tinha familiar nenhum no 

Dona Marta e ninguém se sentiu 
responsável pelo corpo. Por 
coincidência, o IML estava em greve 
naqueles dias. Um rapaz, com quem ela 
vivia, de 17 anos tinha procurado ajuda 

na fonte "tradicional": foi até o tráfico 
pedir dinheiro para o enterro. A resposta 
foi curta e grossa:" não haveria auxílio 



algum porque ela não prestava para 
nada" . Então reunimos um grupo e 
começamos a nos mexer: eu cheguei a ir 
a escola dela para tentar arranjar algum 
documento, básico que fosse, pois ela 
não tinha documento algum entre seus 
pertences. Reunimos uma doação daqui 

e outra ali. No prazo de três dias 

conseguimos enterrá- la .. Foi assim que, 
num Domingo ao meio dia, estávamos 
nós no cemitério São João Batista 
enterrando uma mulher que quase tinha 
ido parar numa lixeira. Aquilo realmente 
me fez pensar ... (André Fernandes) 
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Início do Projeto 

O CEAP (Centro de Articulação de Populações Marginalizadas) foi fundado em 1989, 
a partir de uma outra organização: a Associação dos Ex-Alunos da Funabem. Na 
verdade foram as trajetórias de líderes como o lvanir dos Santos- negro, pobre e com 

passado naquela instituição- que ajudaram a criar a especificidade da atuação do 
CEAP. 

Foco 

O perfil do CEAP está traçado por uma luta junto à juventude marginalizada e negra, 
no resgate de seu valor e auto-estima. 

Atividades Principais 

Divide-se em quatro setores: PCA (Programa Criança e Adolescente), o AJIR- setor 
jurídico, que encaminha as ações na justiça; o Programa Racial e o Cedam (Centro de 
Documentação), que documenta e subsidia as ações do CEAP. 

Área de Atuação 

Galeras Funk no Rio de janeiro, opinião pública em geral e inserções específicas nas 
comunidades da Mangueira, do Borel e da Vargem Grande. 

Parcerias Principais 

SMDS, UERJ, Atcon, Projeto Frei Gaspar, IPCN (Instituto de Pesquisa da Cultura 
Negra), Centro de Defesa de Direitos Humanos. 

Depoimentos em 29/05/97 

Paula Lobo (coordenadora), Flávio Soares (sub-coordenador), Ivan ir dos Santos 
(secretário executivo e sócio-fundador) 

Conta tos 

Rua da Lapa, 200/8º andar - Cep: 20021-1 80 
Tel: 509-6771 - Fax: 509-2700 



l-Início 

CEAP 
(Centro de Articulação de 

Populações Marginalizadas) 
Depoimentos de Paula Lobo 

(coordenadora), Flávio Soares (sub
coordenador) e lvanir dos Santos 

(secretário executivo e sócio
fundador) 

Os ex-alunos da Funabem 
formam a Ong 

O CEAP foi fundado em 1989, a partir 
de uma outra organização: a Associação 
dos Ex-Alunos da Funabem. Sua 
formação é portanto, diferenciada da 
tendência da época, da criação de Ongs 
a partir de grupos engajados na 
militância partidária e/ou ligados às 
CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) . 
Na verdade foram as trajetórias de 
líderes como o lvanir dos Santos que 

ajudaram a criar a especificidade da 
atuação do CEAP. O lvanir por exemplo, 
é filho de prostituta, foi criado na 
Funabem e desde jovem se engajou na 
ação político-social. O perfil do CEAP 
está traçado por uma luta junto à 
juventude marginalizada e negra, no 
resgate de seu valor e auto-estima. 
(Paula Lobo) 

Da campanha "Não Matem 
Nossas Crianças" à "Miss Brasil 
2000" 

A nossa organização se faz em torno de 

"campanhas": começamos a discutir a 
questão da infância, marcando para a 
sociedade a diferença que se faz 

sistematicamente entre menor e criança, 
isto é infância desprotegida e protegida 
e a possibilidade real do extermínio para 
a criança que está desprotegida. 
Organizamos este debate na campanha 
"Não Matem nossas crianças" onde 



temas como a desigualdade e a questão 
racial vieram complexificar a percepção 
social do problema. 

A Campanha pela Abolição do Trabalho 
Infantil, por sua vez, cumpriu um papel 
educativo e de diálogo não apenas na 
sociedade em geral como também no 
meio das Ongs, especialmente com o 

próprio Movimento de Crianças e 
Adolescentes. Ajudamos a formular um 
certo consenso que a criança não deve · 

trabalhar e que a profissionalização do 
adolescente é positiva. 

Mais adiante iniciamos um debate sobre 
a condição das meninas pobres, negras e 

o crescimento dos casos de gravidez e 
prostituição. Elaboramos uma 
publicação importante "As Meninas e a 
Rua" e uma campanha que ficou muito 
famosa "Miss Brasil 2000" - saiu nas 
principais páginas dos jornais e na 
televisão. É a foto de uma garotinha 
negra e miserável - um futuro possível 
das nossas meninas se a sociedade não 
tomar alguma atitude. (Paula Lobo) 

Música como instrumento de 
resgate da identidade negra 

Experimentamos parcerias com relativo 
sucesso no movimento Hip-Hop e no 
Rap. A música é uma forma de 

expressão muito forte para o jovem de 
qualquer classe. Com o Rap, não só nós 
podemos trabalhar com o jovem mas 
também abordar a questão racial e a 
recuperação da auto-estima. 

Nesta linha de trabalho nós tivemos 
muitos frutos: há 3 anos ajudamos a 
produzir um disco de Hip-Hop. Deste 
trabalho surgiu a Associação Atitude 
Consciente (Atcon), autónoma e que 
atua muito em parceria com o CEAP. 
Anteriormente, já havíamos feito um 
trabalho com Blocos Afros, como o Lemi 
Ayó, o Olodumaré, o Orummilá e o 
Tafariogí, para citar alguns, que também 
tiveram um disco como resultado.(Paula 

Lobo) 

11 - Reinventando a política 
~<--«««=-· -~,---,»:-»:~~-=««-»»>«<<~»»»>= 

Cultura e política 
Um dos problemas que tivemos que 
enfrentar na década de 90 - nós que 
trabalhamos em Ongs - foi o enorme 
ceticismo que passou a rondar qualquer 
tentativa de organização e luta política. 
As pessoas estão descrentes, entendendo 
que toda política é chata e 
convencional. Naquele sentido que toda 
reunião de esquerda seguirá 
necessariamente aquele padrão: 
inscrição, organização, palavra de 
ordem, etc. 

Um pouco para fugir deste estereótipo, 
um pouco pelo sucesso das iniciativas, 
percebemos que partir da cultura para a 
política rende muito mais. Explorando as 
expressões culturais próprias aos 
diferentes grupos sociais, como por 
exemplo o Rap, podemos discutir 
violência, cidadania, participação e 
organização. E isto fazendo shows, 
festas, produzindo novas músicas, 
dançando. (Paula Lobo) 

Projeto Rio Funk - vias 
alternativas da expressão da 
emoção com auto-estima 

O nosso trabalho no Projeto Rio Funk é 
o exemplo perfeito desta feliz associação 
entre atuação política e expressão 
cultural. Todos sabemos que a mídia 
associa o Funk à violência, basicamente 
em função das guerras de galeras. Neste 
enfoque não se problematiza o fato que 
todo o jovem tende a ter uma 
necessidade maior de expressão da sua 

agressividade. E esta é uma questão 
presente em todas as classes sociais. A 
diferença vai se dar na forma com que a 

sociedade vai perceber o fenômeno. Os 
jovens negros e pobres são vistos como 
caso de polícia e seus bailes são 
reprimidos. Já os grupos de adolescentes 
brancos de classe média freqüentam 
tranqüilamente as boates, onde se 
enfrentam lutando jiu-jitsu. 



Por outro lado, se fala pouco da 
violência que esses jovens negros 

sofrem. Nós chegamos a presenciar a 
polícia retirar arbitrariamente algumas 
galeras funkeiras do ônibus quando eles 
se dirigiam à praia. Algumas vezes o 
arbítrio vai tão longe, que os jovens não 
apenas são retirados do ônibus, como 
são mandados à força para casa. 

No Projeto Rio Funk nós trabalhamos 

com a questão da identidade destes 
meninos. Tratamos da questão da 
rivalidade elaborando com eles a 
desconstrução do conceito de inimigo, 
mostrando que os meninos da galera 
"adversária", na verdade, são iguais a 
ele no sentido da posição social, origem 
racial, condição econômica, projetas de 
futuro, etc. O cerne do problema da 
rivalidade entre os funkeiros é a 
necessidade de construção de espaços 
de poder onde o jovem se veja 
positivamente, ou seja, respeitado, 
temido e desejado. É uma forma de 
recuperar a auto-estima, em 
contraposição às violências cotidianas 
de que são vítimas.(Paula Lobo) 

Inserção nas comunidades -
parcerias na Mangueira, no Borel 
e em Vargem Grande 

Outro caminho nosso mais recente é a 
entrada nas comunidades. Como 
tínhamos parceiros com a comunidade 

da Mangueira, do Borel e da Vargem 
Grande, foi aí que a gente começou. Em 
cada lugar a gente desenvolve um 
trabalho específico- sempre com a 
tônica nas questões raciais e de 
desigualdade. 

Na Mangueira por exemplo, chegamos 
lá seguindo os passos do Ivan ir, que 
mora ali. Temos um leque de alianças 

com as organizações locais ou que 
atuam no local: a associação de 
moradores, a escola de samba, a vila 
olímpica, a rádio comunitária e a 
própria UERJ (Universidade do Estado do 
Rio de janeiro) que está desenvolvendo 

alguns projetas com a comunidade. 
(Paula Lobo e Flávio Soares) 

-------=-==-------------~=-==~ III - Questões e desafios 

1 - As lideranças são 
insubstituíveis? 

É exatamente a partir das lideranças que 
o CEAP veio a ser o que é. Por isto 

mesmo nós temos uma relação bem 
tranqüila com a questão. Nós fazemos 
questão de cultivar as mais diversas 
lideranças que surjam em decorrência 
do nosso trabalho: sabemos que ela tem 
um papel a cumprir e que é estratégica 
na manutenção da organização. Além 
disso, as lideranças negras num país de 
líderes brancos é uma questão 
estratégica- temos trabalhado duro para 
isto. (Paula Lobo e Flávio Soares) 

2- O caso Tiririca: racismo e 
liberdade de expressão? 

Estivemos envolvidos em uma polémica 
recentemente porque o CEAP moveu 
uma ação no Ministério Público contra a 
letra da música de Tiririca. A letra era 
um absurdo, esculhambava a mulher 
negra muito diretamente. Só que as 
pessoas não têm muito claro essa 
dimensão do que é o respeito racial. Se 
fosse uma música esculhambando o 
judeu todo mundo se indignaria e uma 
ação contra seria entendida como uma 

questão de reposição da justiça. Mas 
não. Como a música falava de negro as 
pessoas acharam que uma ação contra 
era uma vontade de restrição da 

liberdade de expressão. 

Quando nós abrimos este processo (isto 
é, o Ministério Público acatou a nossa 
denúncia e entrou com processo) nós 
recebemos uma avalanche de críticas, 

toda a mídia dizendo que o Tiririca era 
um nordestino coitado, que a música é 
racista, que ele não fez por mal. Tudo 
bem, consideremos que ele não fez por 
mal. Mas a Sony - como multinacional 
que é- deve estar muito bem informada 
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sobre o que é uma letra discriminatória. E 
ela deve ser responsabilizada, pois sabe 
sim o que está fazendo. Inclusive, neste 
caso, a legislação é muito mais dura com 
a Sony do que com o Tiririca. Será que a 
Sony divulgaria uma música como esta 
nos Estados Unidos, onde o nível de 
organização da comunidade negra 
fatalmente propiciaria boicotes? O 
problema é que a imprensa não noticiava 
a letra da música, mas a partir do 

momento que a população lê a letra e se 
vê chamada de "negra fedorenta" ou 
"bicha que fede mais que gambá", fica 
mais fácil avaliar se isso só faz parte da 
estratégia de humor de um palhaço, que é 
referencial para muitas crianças, ou se há 
um conteúdo racista evidente. (Flávio 

Soares, Paula Lobo e Ivan ir dos Santos) 

3 - A inserção na vida partidária -
perdas ou ganhos? 

Outra postura distintiva do CEAP com 
relação às outras Ongs é a inserção na 
vida político partidária. O lvanir por 
exemplo, foi candidato em 94 a 
deputado estadual e em 96 a vice
prefeito pelo PT na cidade do Rio de 
Janeiro. Ora, pela experiência que 
temos, esta inserção político-partidária 
tem nos dado muitos ganhos, ao 
contrário da expectativa de muitos. 

Um dos ganhos mais evidentes decorre 
do fato que, através da candidatura de 
seu dirigente, o CEAP ganha uma 
visibilidade que não teria de outra 
forma. Afinal, o período eleitoral é 
quando a sociedade se mobiliza em 
busca de representantes. Sendo assim, 
um candidato submete ao referendum 
popular as suas bandeiras de luta e ele 
tem a chance de defender a ideologia 
que orienta sua atuação como liderança 
da sociedade civil. Isto garante um 
reconhecimento político que beneficia a 
pessoa e a organização. Por outro lado, 
dada a condução lícita e transparente de 
nosso trabalho, não prejudicamos a 

entidade. Nós temos uma auditoria 

externa, contratada pelas agências 
financiadoras, a cada seis meses, onde 
nossos balanços contábeis são 
aprovados sem problemas. (Paula Lobo) 

4 - Relação com o tráfico 

Com respeito ao tráfico, nós temos uma 
relação de mútua distância. Ninguém 
entra no campo de ninguém. O tráfico 
sabe que você é uma figura pública e 
que a instituição onde você trabalha está 
presente na hora que a população 
precisa, ele sabe que isso é " Ter 
respeito". O tráfico nunca bateu na 

minha porta na Mangueira para fazer 
queixa, ou para me obrigar a ter 
qualquer posição. Outro aspecto 
fundamental é que a esta relação deve 
ser desenvolvida com transparência. Se 
não for transparente, a relação pode se 
virar contra você colocando-o numa 
posição de risco. O tráfico é muito claro, 
se você contrariar os interesses deles, se 
você afetar os lucros ou a segurança 
deles, você dança. A postura certa é 
você agir na hora, salientando a 
distância. (Ivan ir dos Santos) 

5- jovem cientista social: os 
espaços da militância e da 
academia 

Eu acho que a academia tem muito 
poucos espaços de produção intelectual 
engajada e essa é uma crítica que eu 
tenho em particular ao IFCS. Tem-se 
tradicionalmente uma visão muito 
utilitarista, ou seja, você vai lá, estuda e 
tal e não se tem uma concepção de '-JUe 
o conhecimento deva ser produzido 
para a transformação social. Eu me sinto 
muito diferente lá no IFCS por ter essa 

visão. Isso até deu problema para eu 
terminar o meu curso, porque estou 
sempre privilegiando os meus espaços 
de militância, onde acho que aprendo 
mais que na universidade. (Paula Lobo) 



Início do Projeto 

O Pré-Vestibular para Negros e Carentes foi concebido, desde sua primeira formulação, 
em 1993, como um instrumento na luta contra o racismo no Brasil, procurando, em 
especial, responder à sistemática exclusão da população negra e carente das 
universidades. O Frei Davi foi o grande incentivador e inspirador. 

Foco 

Dar subsídios efetivos aos jovens negros e carentes para a realização do Vestibular, 
oferecendo cursos gratuitos, assim como uma formação cidadã. 

Atividades Principais 

Realização de cursos pré-vestibulares acoplado a uma proposta de transformação social. 
Formação complementar com passeios culturais, atividades recreativas, sistemas de 
mutirão para autofinanciamento, etc. 

Área de Atuação 

O Pré-Vestibular para Negros e Carentes é organizado em núcleos distribuídos em toda 
Grande Rio, com maior concentração na Baixada Fluminense. Os 50 núcleos atuais estão 
entre Duque de Caxias, São João do Meriti, Vilar dos Teles, Nilópolis, Belfort Roxo, 
Queimados, Pavuna, Niterói, etc. 

Parcerias Principais 

Igreja Católica, CEAP, Movimento Negro Unificado (MNU), ISER, FASE, ABM, Casa da 
Paz, AfroReggae, etc. 

Depoimentos em 07/08/97 

júnior e José Carlos Rodrigues Esteves (professores coordenadores), janaína (ex-aluna do 
Pré, coordenadora de Núcleo), Simone e Geane (ex-alunas do Pré e estudantes da PUC). 

Contatos 

José Carlos Rodrigues Esteves- Rua Euclides da Cunha, 375- Centenário- Duque de 
Caxias- Tel: (021) 253 9637-233 2168 
juca Ribeiro- José da Costa, 296 Fds - Centro- São joâo de Meriti - Cep: 2251 O- 41 O 

Tel/fax: (021) 220 7804 



PRÉ-VESTIBULAR PARA 
NEGROS E CARENTES 

,~~~r:·~oqiie<~;a;-a~ 

diferença 

Depoimentos de júnior e Zeca 
Esteves (professores coordenadores), 

janaína (ex-aluna do Pré, 
coordenadora de Núcleo) e Simone e 
Geane (ex-alunas do Pré, estudantes 

da PVC) 

Conteúdo e formação político
cultural 

Nossa proposta não é apenas, como nos 
demais pré-vestibulares, aprofundar 
aquele conteúdo clássico - de 
geografia, matemática, redação, 
literatura, etc. Mesmo que isso seja 
importantíssimo, o nosso público, como 
o próprio nome diz, é formado por 
pessoas que normalmente não entram 
nas universidades ou que não usufruem 
do aspecto "político" e "cultural" da 
cidade. Nós entendemos que devemos 
responder esta lacuna, na formação 
político-cultural desse pessoal. Com esta 
finalidade, os núcleos do pré-vestibular 
desenvolveram duas estratégias 
diferentes. Tem núcleo que leva o seu 

pessoal para uma chácara, ou um sítio. 
Lá o pessoal passa o tempo brincando, 
batendo papo e estudando. Nestes papos 
a gente procura estabelecer as 
interligações entre o dia-a-dia do aluno 
e aquilo que ele está estudando. Outros 
núcleos fazem passeios pela cidade, 
uma visita, por exemplo, ao Centro 
Cultural Banco do Brasil, ao Museu 
Nacional ou à Casa Brasil Nigéria. 
(júnior) 

Uma estrutura democrática e 
flexível 

A primeira instância do Pré-Vestibular 

para Negros e Carentes são as 
Assembléias Gerais - organizadas três 



vezes por ano. Em seguida vem o 

Conselho Geral, composto por dois 
membros de cada núcleo. Este Conselho 
se reúne no primeiro domingo de cada 
mês e é a instância deliberativa 
responsável pela integração dos 30 ou 
40 núcleos. Mas há uma certa 

precariedade no funcionamento do 
Conselho já que em geral apenas 12 ou 
13 núcleos aparecem. Muitas vezes não 
temos como pressionar os ausentes 
simplesmente porque não temos como 
localizá-los- muitos núcleos não têm 
sequer telefone. (júnior) 

Professores voluntários 

Os alunos contribuem com 5% do 
salário mínimo, o que hoje dá algo em 
torno de R$ 6,00. Com esse dinheiro, a 

gente paga xerox, giz, apagador e, às 
vezes, subsidia a passagem ou o lanche 
de algum professor. Em geral os 
professores não aceitam essa 
contribuição. Boa parte deles participa 
em função do compromisso com a 
questão política do projeto. 

Nós temos um quadro de professores 
variado: a grande maioria é estudante 
universitário. Uns poucos já formados
mas alguns com uma qualificação 
invejável. .. outro dia apareceu um 
professor que tinha passado pela Nasal 
(júnior) 

Os critérios para a admissão dos 
alunos 

Quatro anos de funcionamento e 
atendemos entre 8 a 1 O mil alunos. 

Claro que há aí uma evasão enorme -as . 
turmas são formadas com 80 a 100 
alunos e acaba entre 50 e 60. Mesmo 

assim temos que realizar uma seleção 
rigorosa daqueles que vão sentar nos 
nossos bancos. Temos dois critérios: a 
carência e a cor. Nós utilizamos o 
critério de um salário mínimo de renda, 
que é mais ou menos o parâmetro de 
renda que as instituições usam para 
conceder a isenção de inscrição. 

A gente dá prioridade aos negros, 

simplesmente porque em toda a história 
brasileira os descendentes afro foram 
excluídos. Muitos deles tem um olhar 
"embranquecido" da história. Nós 
atendemos prioritariamente este 
descendente afro e os ajudamos a re
contar a sua história. {Júnior e Zeca 

Esteves) 

Relação com a Igreja Católica 

Boa parte dos núcleos do Pré-Vestibular 
para Negros e Carentes funciona dentro 
da Igreja Católica ou em espaços 
cedidos por ela. Também temos espaços 
nos sindicatos, em escolas municipais 
ou estaduais e até mesmo em 
universidades particulares.(Zeca Esteves) 

A inserção nos bairros 

O bairro é um lance complexo: muitas 
vezes o Pré Vestibular para Negros e 
Carentes está lá, mas as pessoas não 
sabem. Daí que temos investido em 
divulgação: passando cartazes nas 
escolas, nas associações, etc. Agora, em 
geral, há uma ou outra reação diante da 
nossa proposta, pois as pessoas 
entendem que nós é que somos racistas 
e que nós é que excluímos. É bom, daí 
já temos um gancho para as nossas 
discussões. (Zeca Esteves) 

li - Simone, }anaína e 
Geane:experiêncfus 

Concorrer com os melhores, mas 
com propósitos diferentes - a 
trajetória de Simone 

Eu entrei no Pré-Vestibular para Negros 

e Carentes em 1993. Naquela época, já 
tinha passado por um pré-vestibular 
pago e acabei desistindo. Eu trabalhava 
durante o dia no CIEP- colocava meu 
salário no pré-vestibular- e o resultado 
é que eu chegava à noite para a aula já 
exausta e dormia. O dinheiro ia pelo 

cano. Através da igreja eu descobri que 
existia esse outro pré-vestibular em São 



João de Meriti. Cursei durante os fins de 
semana- nos sábados e domingos. 
Estudei bastante e consegui passar para 
Letras na PUC. 

Aí surgiram as outras dificuldades: como é 
que eu ia pagar a matrícula- de R$ 
63,00? Cheguei a pensar que realmente 
aquilo tinha sido um delírio meu- querer 
entrar numa faculdade. O sonho vinha 
abaixo feito ilusão. Mas o pessoal do Pré
Vestibular se solidarizou e fez uma 
campanha. Assim, Geane e eu 
conseguimos pagar a tal da matrícula. 

Mas me vieram muitas outras dúvidas: 
como é que eu - negra, da Baixada 
Fluminense, estudante do Pré-Vestibular 
para Negros e Carentes- iria entrar 
naquela sala e conversar com aqueles 
estudantes de zona sul, brancos, ricos? 
Realmente a primeira aula foi um baque. 
Tivemos que nos apresentar: a maioria 
estava chegando de férias no exterior. De 
aluno em aluno, cada um se apresentava 
contando "as suas maravilhosas 
experiências". Pouco a pouco ia 
chegando a minha vez: "O que é que eu 
vou falar? Que estudei no Pré-Vestibular 

para Negros e Carentes ?". Não cheguei a 
falar naquele momento sobre o Pré
Vestibular. Mas já senti que as coisas não 
seriam fáceis neste começo. 

No começo não senti a tão esperada 
discriminação- minha impressão é que 
as pessoas achavam que eu tinha um 
carro como elas, uma casa grande e 
espaçosa, etc. Mas meu problema 
mesmo era manter o dia-a-dia: precisava 
pagar transporte, alimentação, xeróx e 
tudo o mais. Entrei no ritmo de trabalhar 

durante o dia e estudar à noite. Aos 
trancas e barrancos, consegui passar 
sem ser reprovada uma única vez. Mas 
me adaptei- como tinha deficiência em 
literatura porque obviamente eu não 
tinha lido livros antes- mudei minha 
habi I itação para secretária executiva. 

As pessoas que saem da PUC são 
economistas, advogados, médicos, etc. 

São os melhores entre os melhores. 
Minha expectativa era fazer parte deles 
para depois concorrer com propósitos 
diferentes. Porque muitos expressam 
com convicção idéias do tipo- "pobre, 
tem que matar". Eu tinha, para mim, 
uma certa responsabilidade em me 
contrapor em palavras e atos a este tipo 
de gente. (Simone) 

Criar uma consciência negra 
éntre os formadores de opinião -
a expectativa de Geane 

Eu costumo dizer que a minha vida se 
divide em duas fases: antes do Pré

Vestibular para Negros e Carentes e 
depois. Sei que antes eu era muito boba, 
não me dava conta de várias questões 
que estão aí organizando a sociedade, 
como é a questão do racismo. Quando 
eu coloquei o meu pé no pré eu dizia 
que a gente nunca tinha sido 
discriminada, que isto não existia, que 
havia um exagero muito grande nesta 
história do racismo. Hoje eu vejo tudo 
de outra forma e procuro passar para as 
outra pessoas aquilo que eu recebi. 
Hoje, por exemplo eu coordeno o 
núcleo na Nova Campinas. 

Na época em que eu passei para a PUC, 
eu trabalhava o dia inteiro no CIEP. Só 
que teve uma incompatibilidade, pois 
tanto o meu curso quanto o meu 
trabalho eram diurnos. Tive como optar 
pelo estudo porque pude contar com a 
ajuda dos meus pais. Ainda que eu 
contasse com esta ajuda, no começo, 
foi um "perrengue" danado: eu estava 
sem emprego, tendo que estudar na 
Gávea e morando em Nova Campinas. 

Quer dizer, tinha que pagar passagem 
mais a alimentação todo dia. O 
dinheiro dava para a passagem mais um 
biscoitinho que eu comprava na Central. 
Aquilo era o "alimento" para o dia todo. 
Felizmente a PUC oferece algumas 

oportunidades de estágio e hoje eu 
trabalho como secretária no 
departamento. 



A PUC é um ambiente formador de 
opinião- ali passam futuros homens de 

estado, ministros, advogados, etc. Então 
começamos a levar para dentro deste 
ambiente um certo questionamento 
sobre o negro em geral e o negro na 
universidade em particular. Dentro desta 
linha, a gente promove todo ano a 
Semana da Consciência Negra. 
Paulatinamente, com eventos como esse 

abrimos um espaço para reflexão entre 
aquela maioria branca sobre a 
experiência do povo negro no país. 
(Geane) 

Pressão e renúncia - a trajetória 
de }anaína 

Através do Pré-Vestibular para Negros e 
Carentes eu entrei, em meados de 1994, 
em Telecomunicações na Estácio 
(Faculdade Particular). Entretanto, eu e 
mais 72 alunos não tínhamos condições 

de pagar. Com certa pressão política, 
conseguimos uma bolsa de estudos de 
80 %. Fiz um primeiro período e desisti: 

desempregada não tive como pagar os 
20%, mais transporte e alimentação. 

Hoje em dia eu sou coordenadora do 
Pré -Vestibular. Estou dando uma força 
para o pessoal porque acho a proposta 
muito importante. A minha experiência 
vem até um pouco como contra
exemplo para os alunos: "Se vocês 
trabalham, então, aproveitem essa 

oportunidade. Porque pagar hoje R$ 
6,00 para um curso pré-vestibular é 
muito difícil. Aproveitem esta 
oportunidade, não venham aqui para 
brincar, zoar. A hora é de ralar para que 
vocês consigam ir além ... " {Janaína) 

III - Questões e desafios 

1 - Relação professor-aluno 

Eu sou suspeito para falar dos 
professores: eu sou da classe, mas 
detesto professor. Eu acho que o centro 
da educação é o aluno e por 
decorrência o centro desse Pré-

Vestibular deveria ser o aluno. Mas não 
é . Os professores às vezes se agarram 

com unhas e dentes ao núcleo onde 
estão fazendo trabalho e esquecem de 
responder às demandas do Pré
Vestibular como um todo. Além disso, 
eu prefiro mil vezes beber numa mesa 
de bar com os meus alunos. Professor 
senta no bar para falar coisa séria, e o 
aluno vai direto para a sacanagem. Aí 
que está o charme.{Júnior) 

2 -A mídia: namoro e abondono 

No início, por volta de 1993 e 1994, o 
Pré-Vestibular para Negros e Carentes 
apareceu muito na mídia. 
Principalmente através do Frei Davi. 
Ultimamente a repercussão diminuiu: 
você manda um fax, uma carta, um 
telegrama - o que for e os caras não tem 
a dignidade de dar um único retorno ou 
apenas de informar sobre o evento que 
você está promovendo. Isso tem nos 
parecido um mistério: às vezes 
entendemos que é um boicote 
voluntário mas talvez seja alguma 
dificuldade na relação do Pré com a 
imprensa. (Zeca Esteves). 

3 - Educação: trabalho voluntário 
ou obrigação do Estado? 

Nesses 2 últimos anos o Pré atingiu 53 
núcleos, sendo que a maioria deles (80 
ou 85%) é na Baixada Fluminense 

Duque de Caxias, São João, Vilar dos 
Teles, Nilópolis, Belfort Roxo, 
Queimados, Pavuna. No Rio de janeiro, 
temos na Tijuca, na Rocinha, em Niterói, 
na faculdade de Enfermagem, em 
Petrópolis. Na Zona Oeste, temos em 
Campo Grande, Realengo, Santa Cruz, 

jacarepaguá e por aí afora. 

Entre 1995 e 1996 o Pré-Vestibular para 

Negros e Carentes começou a crescer, 
mas de uma forma tão espetacular que 
alguns já diagnosticam um certo 
problema de "gigantismo": como é que 
a gente garante uma certa continuidade 
na proposta com núcleos pintando nos 



mais diferentes lugares? Como a gente 
garante um controle numa estrutura 
flexível como a nossa? Por outro lado, 
surgem questões básicas: será que a 
educação é responsabilidade do Estado 
e não de um grupo de estudantes 
universitários voluntários? (Zeca Esteves) 

4 - Educação e racismo 

Nós não nos centramos muito- como 
faz a maioria dos pré-vestibulares - no 
critério de eficiência: tantos alunos 
passaram pelo curso, tantos entraram no 
Vestibular das universidades públicas. 
Esta relação por exemplo, certamente 
está aquém no nosso Pré-Vestibular. Mas 
isso é tanto um indício quanto uma 
prova do ponto que a gente salienta: da 
presença do racismo na nossa 
sociedade. Outro dia fui dar uma 
palestra na Eco/UFRJ. A uma certa altura 
eu perguntei para a Rose: "Você viu 
quantos negros estão aqui no auditório? 
Eu, você, o professor Muniz Sodré e 

aquela negrinha ali na platéia. Quatro 
entre trezentos?! Quer dizer: a 
universidade exclui mesmo. E o 
processo de discriminação passa pela 
diferenciação na educação: a questão de 
pertencer ou não à raça 
pensante.(Professor do Pré- Vestibular) 

5 -A afirmação da diferença para 
combater a exclusão 

A nossa homenagem é, em especial, 
para quem acredita nas diferenças, mas 
não exclui apesar delas. Por sabermos 
que não somos iguais, não devemos nos 
ludibriar com o discurso excludente, que 
afirma categoricamente que todos são 
iguais exatamente para neutralizar o 
diferente e continuar tudo nos seus 
"devidos lugares". Nosso trabalho é 
dedicado também aos que acreditam 
numa sociedade mais justa e fraterna e 
continuam infiltrando-se nas brechas do 
poder. (Professor do Pré- Vestibular) 



Início do Projeto 

O Programa Meninas da Calçada teve início em 1995, através de grupos de discussão 
informal com adolescentes nas áreas de prostituição de rua atendidas pelos agentes de 

saúde do Projeto de Saúde na Prostituição do Projeto de Integração da Marginalidade 
(PIM). O projeto surgiu num período de transição, quando o PIM se desvinculou do 
ISER para se tornar uma ONG independente. 

Foco 

Ampliar as alternativas disponíveis para o desenvolvimento integral das jovens em 
situação de risco social, em especial das adolescentes envolvidas com a prostituição. 

Atividades Principais 

Realização de um trabalho de educação integrada em saúde sexual e reprodutiva, 

drogas, ensino profissionalizante e educação para a paz. 

Área de Atuação 

Áreas de prostituição no centro da cidade, Duque de Caxias e comunidades de baixa 
renda no âmbito do Grande Rio. · 

Parcerias Principais 

Grude, Se Essa Rua Fosse Minha, Ministério da Saúde, Comunidade Solidária, SESC, 

Stiftelsen Gatubarn 

Depoimentos em 14/08/97 

Zilma Fonseca (coordenadora), lvanilda dos Santos Lima (agente de saúde), Sheila 
(adolescente) 

Conta tos 

R. Senador Correia, 48 - Laranjeiras - Rio de Janeiro - 22231-180 

Tel: (021) 265 5002- Fax: (021) 205 4796 
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MENINAS DA CALÇADA 

I -Início 

Depoimentos de Zilma Fonseca 
(coordenadora), lvanilda dos Santos 

Lima (agente de saúde) e Sheila 
(adolescente) 

Ambigüidade na inclusão - as 
trabalhadoras do sexo 

No nosso trabalho procuramos atingir 
meninas entre 14 e 19 anos- tanto 
diretamente envolvidas com a 
prostituição, como indiretamente. É o 
caso das meninas de comunidade que 
como a gente diz em tom de brincadeira 
-ficam "de bobeira na ca lçada". Essas 
meninas que ficam rondando pela 
comunidade acabam fazendo um 

programinha em troca de um tênis, de 
um jantar, de um vestido mais bonitinho. 
Elas não são assumidamente 
"trabalhadoras do sexo", e em geral 
transam sem ter conhecimento suficiente 
sobre sua própria sexualidade. Por outro 
lado, quase ninguém assume que é 
"trabalhadora do sexo", nem as 

mulheres adultas completamente 
envolvidas na profissão. Isso é resultado 
de um enorme preconceito que tende a 
inibir, por decorrência, o surgimento de 
I ideranças e a organização das 
mulheres. (Zilma Fonseca) 

Garantir a "auto-regulação" 

No centro do nosso trabalho está a 
questão do gênero. Procuramos 
concentrar nosso trabalho em torno da 

discussão da identidade feminina, 
desembocando numa noção de "auto 
regulação". Ou seja, essas meninas 
aprendem a lidar com as questões de 
sexo, de sensualidade, dos cuidados do 
corpo- aí entra inclusive o uso das 
drogas- a partir de uma maior 



consciência de si e do seu corpo. 
Estamos sempre em busca das noções 
acessíveis a elas de autonomia e de 
autodeterminação. (Zilma Fonseca) 

Produzindo cultura 

No início do ano passado, começamos 

um curso profissionalizante de produção 
de adereços de carnaval. Realizamos 
convênios com Escolas de Samba e as 

meninas trabalharam dentro dos 
barracões junto com o pessoal das 
escolas. Este ano já ampliamos para a 
produção de adereços de carnaval e 
teatro- para uma peça conveniada com 
o Sesc. Assim a produção já sai com 
endereço certo. Em cada curso 
contamos em média com 20 meninas. 
Por ano, chegamos a atingir mais de 50 
meninas. (Zilma Fonseca) 

O desafio da continuidade 

O nosso grande desafio é atrair as 
meninas que já estão envolvidas com a 
prostituição para as atividades 
permanentes que desenolvemos na 
instituição. Nos nossos cursos nós 

procuramos ocupar o máximo de tempo 
das meninas - umas seis horas por dia. 
Para realizar estes cursos, elas ganham 
uma bolsa-auxílio mensal de R$50,00. 
Este valor, para uma menina que está de 
"bobeira", é atrativo. Mas não para a 
menina que está batalhando e que 

ganha isso em dois, três programas, em 
algumas horas. Daí que temos tentado 
"conquistá-las" com outros atrativos. 
Algumas coisas que têm funcionado: 
workshops com trabalho de corpo, com .· 
muito toque, sensibilidade e conversa; 
uma ida a algum teatro ou museu; 
passeios ecológicos.(Zi/ma Fonseca) 

A formação do primeiro grupo 

Um belo dia eu cheguei na Célia
coordenadora do PIM - e disse: "Célia, 
eu vou fazer um grupo de adolescentes 
trabalhadores do sexo." Ela falou: "Se 
você conseguir trazer uma única 

adolescente, eu juro a você que 
iniciamos esse projeto." Um tempo 

depois deste desafio lançado eu apareci 
com 1 O meninas e em seguida 
ampliamos. 

Mas a coisa não é muito fácil. Em geral a 

menina que faz programa logo pergunta 
pelo dinheiro: "lh, tia, que horror! Eu 
vou lá pra ganhar 50 reais? Com 50 eu 

não compro nem um tênis. O que eu 
estou saiu por 11 0." Mas a prostituição 
hoje em dia está mais pesada. 
Geralmente há um círculo vicioso: a 
menina se prostitui para se dragar. 
Drogada ela fica mais vulnerável: pega 

qualquer carro, é estuprada, é roubada, 
e violências mil. Para não falar da AIOS. 
(/vanilda dos Santos Lima) 

A trajetória de lvanilda 

Eu sou lvanilda - fui prostituta durante 
35 anos- e estou metida na elaboração 
deste programa das Meninas na Calçada, 
dos pés à cabeça. Tudo começou com as 
minhas filhas adolescentes. Eu fiquei 
morrendo de medo que elas transassem 

com qualquer um. Passei a exigir que 
elas casassem virgens. Foi a pura 
contradição. Mas o caso é que nessa 
minha fase "contraditória" eu acabei 
indo com elas para um baile funk. No 
baile, a garotada não me queria por 
perto e acabei dando uma circulada. 

Só que nessa volta ao redor do baile eu 
vi meninas tendo relações. Imaginei que 
muitas delas não tinham idéia de como 
" pega barriga", como faz para se cuidar 
ou se prevenir. Foi aí que a 
"contradição" se resolveu: essas 
meninas, se querem transar, ao menos 
tem que saber como se prevenir. 

Comecei então com um trabalho quase 
"guerrilheiro". Ficava por perto, 
namorando o casal, feito uma vela. 
Quando dava eu chegava: "Com 
licença, eu queria falar com você. 
Minha filha, você usou camisinha?" Elas 
ficavam olhando assim, "Quem é a 



senhora?" Eu dizia: "Minha filha, eu sou 
agente de saúde, você desculpa ... " 
Contava um monte de história e acabava 
contando a minha vida para eles. 
(/vanilda dos Santos Lima) 

O depoimento de Sheila 

No Meninas da Calçada a gente aprende 
muitas coisas sobre como é bom nos 
conhecermos, sobre como é que está a 
vida lá fora. E se a lvanilda e o pessoal 
não tivessem recrutado as meninas, eu 
poderia ser uma delas, estar nessa vida 
que ela mesma citou. Hoje eu estou 
fazendo o curso de adereços de 
espetáculos. Nós aprendemos as 
técnicas para criar algumas fantasias e 
adereços; também treinamos teatro. Na 
próxima semana nós estrearemos uma 

peça "Chapeuzinho versus 
Chapeuzinho". É uma história sobre a 
vida do adolescente nos dias de hoje: 
então a gente pegou um vida de 
adolescente de antigamente - a 
chapéuzinho- e modificou, colocando 
em versão atual. Eu sou uma das atrizes 
e como todo mundo do grupo, estou 
muito empolgada. (Shei/a) 

li - Desafios 

1 - Aprendendo a se conhecer 

Muitas vezes eu abordo diretamente: 
"Minha filha, você 'tá se prostituindo?" 
"Não, eu sou garota de programa." "Mas 
minha filha, garota de programa é estar 
se prostituindo." "Não tia, garota de 
programa é garota de programa. 
Prostituta é prostituta, eu não sou 
prostituta!" "Mas minha filha, garota de 

programa é prostituta! O que é que esse 
cara te deu?" "Me deu 20 reais." "Saiu 
com você? Lhe pagou?" "Pagou". "Você 
está se prostituindo por vinte reais". 
"Esse cara me pagou um almoço e me 
usou." "Você está se prostituindo por um 
prato de comida, queria que você 
entendesse isso". (/vanilda dos Santos 
Lima) 

2 - Trabalho com o arco-íris 

É um tanto difícil delimitar a nossa 
atuação. É fundamental a flexibilidade e 
a disponibilidade no nosso trabalho- só 
assim conseguimos responder aos 
imponderáveis da vida dessas meninas: 
um dia uma aparece toda marcada pelo 

corpo- alguém bateu na garota; mais 
adiante uma outra desaparece durante 
uma semana; é uma briga de grupo na 

·pracinha. Quer dizer, temos que 
· trabalhar com todos os aspectos da vida 
dessas pessoas, cu i dar do seu "arco-íris". 

E por falar em arco-íris, dentro da 
própria instituição transitam travestis, 

prostitutas, gays, familiares de 
presidiários- o PIM desenvolve 
programas com essas diferentes 

populações. Esse contato com pessoas 
discriminadas acaba servindo para uma 
reflexão da equipe das meninas, como 
um contraponto para a sua própria 
situação. E isso vem assim, de um modo 

natural: sem falas, sem discursos. 
Simplesmente encontrando essas 
pessoas no mesmo espaço. A 
convivência acaba mexendo por dentro 
sem necessariamente passar pelas 
palavras. (Zilma Fonseca) 

3 - O resgate do grupo 

Tem o caso das meninas de Nova 
lguaçu. Eu desenvolvia o trabalho com 
elas e tive que fazer um intervalo, por 
motivos de viagem. Quando eu voltei, 
todas as dez estavam envolvidas com 
drogas. Foi um drama. Elas desafiaram: 
"A gente tá usando droga, tá cheirando, 
tá tomando picada. A gente não quer 

saber de você. Você só quer que a gente 
vá ganhar 50 reais, mas 50 reais não é 
dinheiro". "Tudo bem, vocês ficam aí, 

amanhã eu volto". E quando eu estava 
no meio do caminho para pegar o 
ônibus, veio uma correndo, chegou toda 
espumando pelo lábio, fazendo um 
monte de mímica ... Me abraçou e disse: 

"Tia, não vai embora, não. A gente está 
brincando com você. É que hoje a gente 



cheirou pra caramba. A gente vai ficar 
com você, no seu grupo, tia. Você sabe 
muito, é muito gente, é muito 
mãezona ... " E todo mundo drogado se 
pôs a me abraçar. Aí eu disse: "Então, eu 
vou me drogar um pouco também prá 
ficar com vocês aqui." "Não tia, a 

senhora não pode, não." Daí você já tá 
vendo que tá funcionando alguma coisa. 
Eu já não posso ... 

Se essas meninas não têm informação 
nenhuma, elas se drogam 
mesmo.(/vanilda dos Santos Lima) 



Início do Projeto 

Em meio ao "boom" das ONGs voltadas ao atendimento da população de rua, criadas no 

final da década de 80, surgiu o Ex-Cola. O grupo procurava atender as crianças e 
adolescentes consumidoras de "cola". Hoje, com quase 1 O anos de atuação, assumiu um 
perfil de atendimento mais global aos meninos e meninas de rua que assiste. 

foco 

Ao longo dos 1 O anos de existência o grupo passou de um atendimento 
eminentemente de rua para um trabalho na " retaguarda", oferecendo Oficinas Básicas 
de Arte (OBA), o auxílio e suporte na organização das "Repúblicas" e o Programa de 
Construção de Autonomia. 

Atividades Principais 

Encontros semanais visando a educação popular com os meninos e men inas de rua 
na rua, Oficinas Básicas de Arte com o objetivo de profissionalização e o Programa 
de Construção de Autonomia - onde os meninos dão os últimos passos de uma 
formação que pretende autonomizá-los. 

Área de Atuação 

Centro do Rio de Janeiro 

Parcerias Principais 

SMDS, FIA, BID e Visão Mundial. 

Depoimento em 14/08/97 

Antônio Monteiro 

Conta tos 

Rua da Lapa, 200/ sala 808 e 811 - CEP: 20021 - 1 80 
Tei/Fax: 224- 1414/242 - 1720 - E mail: excola@alternex.com.br 



I - Início: sair do 
palco para a 
retaguarda 

Ex-CoLA 
Depoimentos de Antonio Monteiro 

O nome e a proposta 

Nós queríamos trabalhar como "X" da 
questão. Na época - 1988 - isto 
significava tocar no problema da cola de 
sapateiro, a droga que circulava entre os 
meninos e meninas de rua. 

Pouco a pouco fomos percebendo que 
não bastava apenas "estar na rua" com 
os meninos desenvolvendo trabalhos lá. 

Primeiro, porque a rua é o ambiente 
deles - lá eles são reis, a qualquer 
estímulo estão em outra brincadeira ou 

viagem. Segundo, porque aquilo que 
você trabalha com eles parece que não 
se fixa em nada, em nenhum registro 

material ou espacial específico. É muito 
fácil que o trabalho simplesmente 
evapore, vire cinzas. Passamos então a 
trabalhar não apenas no "palco" mas 
também na "retaguarda" . 

Hoje em dia nós atuamos em três frentes 
básicas de trabalho. Uma delas é a 
Educação Popular de Rua, onde fazemos 
encontros semanais com os meninos 
(preparamos dinâmicas, jogos, capoeira) 
e com um grupo de meninas mães. 
Outra frente é o Programa OBA e a 
terceira é a experiência das Repúblicas. 

O Programa OBA - Oficinas 
Básicas de Arte 

Nós temos também um trabalho com a 
OBA, que são as Oficinas Básicas de 
Arte, onde temos 30 jovens 
freqüentando e ganhando também uma 
bolsa de 50 reais, ticket refeição, vale 
transporte. Nessas oficinas eles estudam 
música e teatro. 



Como surgiu a idéia das 
"Repúblicas" 

Aconteceu que um dos meninos que nós 
atendemos conseguiu emprego. Logo na 
primeira semana, ele reclamou que era 
impossível morar na rua e trabalhar
não tinha como tomar banho, como 
guardar as coisas, onde guardar o 
dinheiro e como estar apresentável no 
trabalho. Com o salário que recebia 

também não podia alugar um quartinho. 
Daí que ele pediu a nossa ajuda. Alguém 
levantou a peteca: por que não fazer um 
projeto onde a gente trabalha a 
autonomia dos meninos, oferecendo 
casa e alimentação, mas sem 

paternalismo, de modo que ele aprenda 
a gerir sua própria casa? 

No início pensamos na idéia das 
Repúblicas, que mais tarde se tornou o 
Programa de Construção de Autonomia. 
Essa experiência de moradia é 
desenvolvida com jovens a partir de 18 
anos vindo de Instituições ou 
diretamente da rua. Nós sentíamos que 
era necessário "desinstitucionalizar" 
aqueles jovens e proporcionar um 
reforço na construção de suas 
autonomias. Era muito alto o número de 
meninos que saíam das instituições com 
1 8 anos e retornavam as ruas. 

As cinco Repúblicas que nós temos hoje 
seguem o princípio de autonomia. A 
estrutura básica de funcionamento é a 
seguinte. Cada casa tem entre quatro e 
cinco meninos. Cada morador tem a sua 
chave, entra e sai a hora que quiser. 
Todos recebem ticket alimentação 
semanal, o que garante a compra da 
semana. Para nosso monitoramento, nós 

pedimos uma prestação de contas dessas 
compras. Eles dividem as taxas de luz e 
condomínio. É importante também dizer 
que não existe a presença de um 
educador morando com os meninos na 
casa. 

11 - A batata no congelador: 
a construção da autonomia 

Como esses meninos nunca moraram 
em uma casa efetivamente deles- talvez 
tenham passado por outras instituições 
onde eles sejam "atendidos"- eles têm, 
muitas vezes, dúvidas sobre questões 
básicas. Outro dia um fez as compras, 
chegou em casa e colocou a batata no 
congelador e o frango na geladeira. 
Certamente ele entrou muito poucas 
vezes em uma cozinha e como resultado 
mal sabe o "lugar das coisas". A questão 
fundamental desse trabalho é a 
construção da autonomia. Nosso 
objetivo seria permitir que o menino 
saísse dali e conseguisse alugar sua 

própria moradia, seja ela onde for, ou 
que continuasse na própria casa mas 
passasse a assumir as contas 
gradativamente, dividindo com o grupo. 
Mas talvez a gente tenha que rever este 
objetivo -que parece que não 
acompanha a realidade pois, em geral, 
os meninos que trabalham não recebem 
mais que R$300,00 ... Quer dizer, 
centramos nossos esforços em fortalecer 
esses jovens na busca de sua 
independência emocional, já que a 
financeira ainda é um grande desafio. 

III - Questões e desafios 

1 - As perdas da maioridade 

Há uma enorme lacuna no atendimento 
do jovem que completa a maioridade. 
Para eles, a maioridade significa 
inúmeras perdas. E no entanto, se para 
nós, que tivemos uma formação mais 
completa já é uma barra enfrentar o 
mundo adulto, imagina para quem não 
teve subsídio em qualquer peso ou 
medida na sua formação? Para o 
meninos sem teto, fazer 18 implica em 
perder comida, assistência jurídica, 
assistência de saúde, etc. Outro dia, teve 
o caso de um menino: foi pego com um 



relógio numa confusão na rua. Ele tinha 
mais de 18 anos e ainda que com a ficha 

limpa no juizado de menores, foi 
condenado a 5 anos de prisão. Por causa 
de um relógio. Cumpriu dois anos e 
pouco e saiu. 

2 - Necessidade de entender a 
especificidade do imaginário do 
morador de rua 

Uma das grandes dificuldades que nós 
percebemos em relação à esta 
população que a gente atende é a 
dificuldade de entrar no seu imaginário. 
Tudo está muito longe dos sonhos, 
expectativas e apreensões de quem vive 
ligado, de uma forma ou de outra, a uma 
estrutura institucional tipo família. A 
forma como eles percebem os espaços e 

as pessoas é outra. Só para dar um 
exemplo, podemos tocar na questão da 
gravidez precoce entre as meninas de 
rua . 

Ora, muitas vezes nos pequenos grupos 
de rua, "estar grávida" significa alguma 

segurança, conforto e proteção. Quer 
dizer, a menina não vai mais sofrer 
tantas sanções por parte do policial ou 
mesmo do grupo. O próprio grupo passa 
a ter muito mais consideração pela 
menina, que grávida, ganha maior 
responsabilidade e respeito. 

3 - Para que serve uma bolsa de 
R$50 reais? 

Os alunos das Oficinas Básicas de Arte 
recebem uma bolsa-auxílio de R$50,00. 
Este di nheiro não é nada - e muitos 
deles reclamam que 50 não é nem 
dinheiro - mas descobrimos que alguns 

participavam do programa apenas para 
ganhar essa bolsa. Alguns gastavam no 
mesmo dia, num tênis ou numa roupa. 

Hoje em dia nós procuramos trabalhar 
melhor a idéia de uma 
profissionalização artística, para que o 
garoto ou garota tenha uma perspectiva 
mínima que seja, do seu futuro. Sem esta 
projeção, os 50 se perdem diante de 

uma expectativa incomensurável de 

consumo. 

4- Profissionalização através da 
arte: fantasia ou puro realismo? 

Nós queremos explorar a arte como um 
mercado. Primeiro, porque essa abertura 
está dada na riqueza da vivência que 
estes garotos -tão novos- já 
acumularam. A arte sempre foi uma 

forma privilegiada de expressão entre 
aqueles que vivem "nas margens". 
Segundo, porque não temos notícia de 
outros caminhos reais de 
desenvolvimento e ascensão dos pobres, 

que não seja o esporte ou a arte. 

Além disso, nós entendemos que há 
todo um mercado de camareira, 
iluminador, contra-regra, etc- profissões 
complementares ao glamour da arte que 
podem ser preenchidas pelos nossos 
meninos. Estando no meio, a pessoa 
também consegue as oportunidades e 
quem sabe, não passe de contra-regra a 
uma ponta e daí por diante? Em todo 
caso, nós pretendemos na OBA, de uma 
forma ou outra, profissionalizar esses 
garotos. 

E com essa profissionalização nas artes 
nós entendemos que estamos sendo 
profundamente realistas. Temos que 
considerar que esses garotos, tendo 
passado grande parte de suas vidas nas 
ruas, estão num descompasso enorme 

com os outros que tiveram uma 
soc ialização "usual", com casa, comida 
e cachorro. As oportunidades reais que 
são abertas no mercado amplo para o 
ex-menino de rua, são do tipo muito 
formal, como jardineiro, engraxate, 
entregador, etc. Por outro lado, querer 
qualificá-lo com o que há de último no 
mercado, tipo cursos de computação, 
não vai adiantar muito: ele aprende algo 
num curso, mas a tecnologia se adianta 
e, dado a pouca familiaridade dele com 
este tipo de linguagem, a tendência é 
que se amedronte e fique restrito. 



Início do Projeto 

Em 1991, o Aquiles do MPB 4 sensibilizou a classe artística em torno do problema dos 
meninos e meninas de rua, que gravou o disco "Se Essa Rua Fosse Minha". Com os 
recursos da Campanha e o apoio de quatro instituições madrinhas- a FASE, O I BASE, 
o IDAC e o ISER- nós constituímos em 1992 o projeto. 

Foco 

Atendimento a meninos e meninas de rua, seja com atividades educativas e lúdicas, 
como no atendimento na rua ou na Nossa Casa, seja na forma de um lar, com o 
projeto Casa da Vila. 

Atividades Principais 

Atendimento dos meninos e meninas na rua, realização de atividades educativas, 
recreativas e profissionalizantes (principalmente na Nossa Casa) e organização de um 
lar que os abrigue (Casa da Vila) 

Área de Atuação 

Ruas da Zona Sul - principalmente Copacabana e Leblon. Casa em Laranjeiras e Casa 
da Vila 

Parcerias Principais 

FASE, I BASE, IDAC, ISER, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

Depoimentos em 14/08/97 

Wanda Cristina Araújo da Silva (coordenadora) e Jonas Custódio Barbosa (morador da 
Casa da Vila) 

Contatos 

Rua Alice, 298- Laranjeiras - Rio de Janeiro - 22241-021 

Tel: (021) 557 6345/285 3723- Fax: (021) 285 37 23 



SE EssA RuA FossE MINHA 

I - Início, fases 

e espaços 

Depoimentos de Wanda Cristina 
Araújo da Silva (coordenadora) e 

Jonas Custódio Barbosa (morador da 
Casa da Vila) 

Da Campanha da classe artística à 
formação da ONG 

Em 1991, o Aquiles do MPB 4 
sensibilizou a classe artística em torno 
do problema dos meninos e meninas de 
rua, que a partir daí gravou o disco "Se 
Essa Rua Fosse Minha". Com os recursos 
da Campanha e o apoio de quatro 
instituições madrinhas- a FASE, o 
I BASE, o IDAC e o ISER- o "Se Essa Rua 
Fosse Minha" foi constituído em 1992. 
(Wanda Araújo da Silva) 

Primeira Fase: brincando na rua 

O projeto começou com uma 
característica bastante especial que era ir 
para as ruas para brincar com os 
meninos. De Segunda a Sexta à noite 
fazíamos plantões nas ruas da Zona Sul 
do Rio de janeiro, mais precisamente 
Leblon e Copacabana, na expectativa de 
ir lá, brincar junto e assim devolver um 
pouco da infância àquelas crianças. Mas 
quando a gente chegou perto, viu que o 
buraco é muito mais embaixo e que 
tínhamos a necessidade de aprofundar 
nosso trabalho. (Wanda Araújo da Silva) 

Segunda Fase: a Nossa Casa 

Foi quando surgiu a idéia de montarmos 
uma estrutura de atendimento mais 
permanente. Alugamos uma casa em 
Laranjeiras, batizamos como Nossa 
Casa. Ela está aberta de 2ª a 6ª feira, das 
8h da manhã às 1 7h, e atende cerca de 



45 crianças, entre meninos e meninas. 
Lá o menino vive a seguinte rotina: 8 
horas da manhã ele ou ela chega, toma 
banho, café e é encaminhado para as 
atividades -acrobacia, marcenaria, 
oficina da palavra e reforço escolar, 
oficina de sexualidade e o serviço de 
assistência social. Com essa estrutura o 
menino pode acertar sua documentação, 
garantir seu atendimento de saúde, e 
algumas das suas necessidades sócio
educativas. (Wanda Araújo da Silva) 

Terceira Fase: a Casa da Vila 

Um dos problemas crônicos do projeto 
Nossa Casa era a impossibilidade do 

menino "ficar" lá. Muitas vezes, na noite 
ou no fim-de-semana nós perdíamos 
todo um avanço que tínhamos 
conseguido com o adolescente nas 
atividades diurnas. Era um eterno 
recomeço, e a gente sempre voltando ao 
zero no nosso trabalho. Então 
resolvemos investir na residência no 

sentido pleno da palavra. No projeto 
Casa da Vila- que só foi possível através 
da parceria com a Prefeitura que nos 
deu a casa em comodato- conseguimos 
atender permanentemente 20 jovens. 

A Casa da Vila está organizada para ser 
um lar, quer dizer, está garantido aos 

meninos o acesso à geladeira, aos 
armários da casa, temos o cuidado de 
retirar os números das coisas deles, etc. 
Procuramos substituir o modelo de uma 
organização ao estilo internato para o 
estilo relação de família- quer dizer, 
queremos trazer o afeto e a confiança 
como elementos da convivência. Os 
educadores cumprem um pouco o papel 

dos pais: se o garoto está procurando 
algo, vai lá e acompanha, ajuda, ensina 
como mexer nas coisas, etc. Tem muito 
menino que fica perplexo com esta 
possibilidade de "estar num espaço 
dele", e muitas vezes até conquistar a 
naturalidade da intimidade, demora um 
bocado. (Wanda Araújo da Silva) 

li - Jonas: idas e vindas, 
aprendizado e 
ensinamentos 

-~----.,-~==-·~~.,-

Na minha adolescência eu passei por 
muita doideira. Eu estava dentro daquela 
casa do "Se Essa Rua" com um montão 

de pessoas querendo me ajudar. Eles me 
ajudavam e eu queria ajuda, mas tinha 

. momentos de bobeira: "Ah! Quero 
estudar não! Ficar um tempão aí 
estudando, outro tempão trabalhando, e 
no final de mês, receber aquela merreca. 
Não dá nem pra fazer o que eu gosto e o 
que eu quero ... " Foi um tempo duro de 
muita confusão. Porque eu fiquei um 
tempão na rua, onde tinha tanta 
liberdade que quase cegava a gente. Na 
rua tem momentos em que a gente pode 
fazer tudo, experimentar qualquer coisa, 
inventar o que quiser. (Jonas Barbosa) 

O sonho frustrado: o retorno para 
casa 

Depois de um tempo no "Se Essa Rua" 
estudando e trabalhando, outro tempo 
no Exército, eu quis voltar prá minha 
família biológica. Eu pensei que já 
estava preparado, que com todo o 
trabalho do "Se Essa Rua" eu podia 
voltar para junto do meu pai e minha 
mãe. Mas deu tudo errado, virou tudo. 

De repente eu quase perdia tudo que eu 
tinha conquistado nesses anos todos. Aí 
eu pensei: "Pô, depois desse trabalho 
todo que eu tive ... De estudar um ano, 
de passar de ano, de trabalhar, pô, jogar 
tudo pro alto e voltar para a vida da rua 
de novo, acho que não é por aí, não" ... 
Aí conversei com a Wanda e hoje eu 
estou na Casa da Vila, fazendo um curso 
no Ses i. (Jonas Barbosa) 

Recado para os educadores 

"Eu acho que o educador deve sempre 
trocar idéia com o menino. Sem levar 

em conta se a parceria do projeto é com 
a prefeitura ou é independente. O 



principal é isto: ver o que o menino 
quer. Porque muitas vezes o 
coordenador vem e fala prô menino: 
"Você vai estudar em tal colégio." Aí o 
menino vai e não gosta do colégio. Aí o 
menino: "Tia, eu não quero estudar 
naquele colégio, ele é ruim, tem aula 
duas vezes por semana e, enfim, não é o 
colégio que eu quero. Eu não gosto". 
Isso não quer dizer que o educador tem 

que sempre passar a mão na cabeça, 
mas deve trocar uma idéra, porque o 
garoto sabe o que pode ser bom ou ruim 
para ele. Se tá dando tudo certo: "tudo 
bem, então vamos botar a pilha e ir 
adiante." Eu já passei por muita 
instituição- São Martinho, "Se Essa 
Rua" - mas sem querer desfazer 
ninguém- inclusive, eu aproveito este 

espaço para agradecer às pessoas que 
me aceitaram e me ajudaram- mas 
também queria deixar esse recado. 
Porque sem a parceria entre educador e 
o menino dificilmente as coisas vão 
andar. 

Também queria lembrar que tem caso de 
educador que é ensinado pelo menino. 
Tem , por exemplo, educador que viu na 
TV, nos jornais, em palestras como essa 
daqui, sobre o problema do menino de 

rua e fica tocado. Quer ajudar .Aí chega 
na instituição sem saber nadica de nada 
e se junta com aquele bando de menino. 
Se um não vier e começar a ensinar as 
coisas prô educador, ele fica nadando 
feito um patinho. Uonas Barbosa) 



Publicações 

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

''8 

I SER 
Ladeira da Glóri a, 98 - Glória 

Rio de janeiro - RJ 

Te l. : (02 1) 556 5923 

Fax: (02 1 )265 5635 





Início do Projeto 

Em 1986 um grupo de jovens se reuniu em cima da idéia "de proteger o meio 
ambiente" na Cidade do Rio de janeiro, com o foco principal na luta contra a 
especulação imobiliária. 

Foco 

Denúncia, ação e educação ambiental. 

Atividades principais 

Criação de áreas de preservação ambiental na cidade e desenvolvimento de cursos de 
educação ambiental. 

Área de Atuação 

Com direito de atuação na APA (Área de Proteção Ambiental) da Freguesia, o grupo 
desenvolve trabalhos de educação ambiental com crianças e jovens de escolas 
públicas da região de Jacarepaguá, e comunidades de baixa renda localizadas no 
percurso da Linha Amarela. 

Parcerias Principais 

Onda Verde, ISER, I BASE, ONU, Comunidade Solidária, Secretarias Municipais de 
Educação, e de Meio Ambiente, Fundação Parques e jardins, IBAMA e IEF (Instituto 
Estadual de Florestas). 

Depoimentos em 05/06/97 

Márcio Lima Ranauro, Rafael Gonçalves Teixeira, Leonardo Freitas da Silva (monitor 
jovem de uma das comunidades, formado pelo Grude) 

Conta tos 

Estrada de Jacarepaguá, 7818/sala 201 - Freguesia de Jacarepaguá - CEP: 70518- 045 
Tei/Fax: 447- 3693 - E- mail: grude@grude.org.br- Home - Page: www.grude.org.br 



l-Inícios, 
vitórias, projetos 

GRUDE 
(Grupo de Defesa Ecológica) 

Depoimentos de Márcio de Lima 
Ranauro e Rafael Gonçalves Teixeira 

(coordenadores) e Léo (monitor 
ambiental) 

A primeira grande conquista: o 
Bosque da Freguesia 

Uma das primeiras conquistas do Grude 
na sua caminhada foi o caso do Bosque 
da Freguesia. Havia uma área enorme 

em Jacarepaguá de Mata Atlântica. Esta 
área era de um único proprietário, a 
empresa "Dirija", que tinha um projeto 
de transformar aquela mata em um 
shopping e estacionamento. Pois bem, a 
empresa quis passar por cima da floresta 
apesar dos nossos apelos e aí a gente 
levantou a bandeira de defesa da área. 
Criamos o projeto do Bosque da 
Freguesia e corremos pela câmara dos 
vereadores para somar forças, já com o 
apoio do Sirkis. Foi um ir e vir nesta 
disputa política: primeiro conseguimos o 
tombamento, em seguida o prefeito 
vetou, corremos atrás de novo para 
enfim conseguir derrubar o veto do 

prefeito e, após várias negociações, 
garantir o tombamento final do bosque. 
Parte desta disputa rolou ainda no início 
dos anos 90, e com a Eco 92 
conseguimos mobilizar o apoio de 
vários outros grupos e chamar a atenção 
da sociedade. Neste ir e vir, nesta 

mobilização e disputa, o Grude fez a sua 
primeira grande conquista. (Márcio 
Ranauro) 

A virada para a educação 
ambiental 

Com o tombamento do Bosque da 
Freguesia nós conseguimos uma área de 
trabalho- uma área dentro da APA (Área 



de Proteção Ambiental) - e portanto um 
espaço para desenvolver nossas 
atividades. Daí para um investimento na 
área de educação ambiental foi um 
passo: poderíamos trabalhar com os 
estudantes, os professores, as mais 
diversas pessoas sobre ecologia, 
mostrando, indicando, tocando nas 
plantas, circulando pelo microsistema, 
etc. Com isto poderíamos inclusive 
capacitar pessoas que levariam para 
frente a educação ambiental. Foi nisto 
que apostamos. Daí veio o projeto 
"Meio ambiente por inteiro" (Márcio 
Ranauro) 

O projeto Meio Ambiente por 
Inteiro 
No projeto Meio Ambiente por Inteiro, 
desenvolvido com a aprovação da 
ONU, tivemos mais de 15 turmas- em 
torno de 300 pessoas que foram 
capacitadas para multiplicar a educação 
ambiental. Este projeto foi uma semente 
e um multiplicador ao mesmo tempo: a 
cada curso nasciam 3 ou 4 mini-projetas 
-eram projetas em condomínios, em 
zonas residenciais, na Cidade de Deus 
dos mais diferentes gêneros, desde 
coleta de lixo até a criação de outros 
grupos ecológicos. O sucesso foi tal que 
o projeto não teve que enfrentar 
problemas de financiamento: com início 

em 94 funcionou até o ano passado, 96, 
sem falta de verba ou interrupções. 
(Márcio Ranauro) 

Ecologia na Linha Amarela 

Outro momento que vimos que 
tínhamos que interferir foi durante a 
obra da Linha Amarela (perimetral que 
liga a Ilha do Fundão à Barra da Tijuca). 
Primeiro conseguimos que o trajeto fosse 
modificado: com a mudança, em vez da 
derrubada de 3.500 árvores, 900 
árvores caíram. Além disso, a cada 
árvore derrubada eles deveriam plantar 
várias outras nas cercanias da Linha 

Amarela. Articulamos este compromisso 
de replantio com um trabalho de 

educação ambiental com as crianças e 
jovens das escolas circunvizinhas. Isto 
envolveu 18 comunidades e mais 60 e 
poucas escolas, mais de 5.000 alunos, 
mais de 8.000 moradores, num trabalho 

que correu ao longo de 1 8 meses. 
(Márcio Ranauro) 

Grude-se a nós 

O nome Grude: Grupo de Defesa 
.Ecológica não sei de onde surgiu, talvez 
·o Franklin (Franklin Matos) - o pai de 
todos- tenha inventado. Mas o caso é 
que o nome funciona muito bem. É 
despretencioso, com carisma, por isto 
mesmo cria uma resposta tipo "quebra 
de gelo", de familiaridade. Ao mesmo 
tempo funciona bem nos jogos de 
sentido: um dos nossos primeiros 

slogans foi "Grude-se a nós", depois 
"quem gruda no Grude não desgruda 
mais", "grude-se", e por aí vai. (Márcio 
Ranauro e Rafael Teixeira) 

11 - Os jovens monitores 
ambientais nas e das 

comunidades 
Desde o início os jovens foram nossos 
parceiros privilegiados: é através deles 
que conseguimos entrar nas 
comunidades, porque parece que depois 
que os filhos vêem o que a gente faz, os 
pais tornam-se mais interessados. Nossos 
monitores na Apa do Bosque da 
Freguesia são estes jovens das 
comunidades, que assistem nossos 
cursos, têm aulas de reforço escolar, 
trabalham direto na conservação 
ambiental, etc. (Márcio Ranauro) 

Envolvimento com a comunidade: 
o coração da credibilidade 

O Grude é uma instituição (têm CGC e 
tudo) que difere de outras 
principalmente porque soma 
profissionalismo com uma certa visão de 
mundo. Eu entrei no Grude aos 16 anos 

não por causa de uma ideologia, mas 



por causa de um caminho que eu via 
que se abria por ali e que eu continuo 

vendo. A perseverança e a preservação 
desta soma entre profissionalismo e 
utopia é o que me soma a esta trajetória. 

Na minha experiência pessoal, o Grude 
me proporcionou ao menos duas coisas 
que sei que não encontraria em 
qualquer lugar: primeiro a preocupação 
em criar e manter uma articulação 
comunitária. Esta articulação com a 
comunidade envolve uma certa lentidão 
no processo que nenhuma empresa 
eminentemente comercial despenderia, 
mas que eu considero o coração da 
credibilidade da atuação das ONGs. Este 
ir junto com a comunidade é o que me 

dá, em especial, o prazer e orgulho de 
ter estado junto nesta caminhada ao 
longo de 6 anos no Grude, o que 
considero central na forma de atuação 
das ONGs. (Rafael Teixeira) 

Ecologia e Cidadania 
Desde que a gente começou a trabalhar 
no Grude, ele tem mexido na nossa 
trajetória pessoal também. Isto não só 
com a gente, mas também com a turma 
dos monitores ambientais e com as 
pessoas nas escolas onde trabalhamos. 
Porque a educação ambiental, assim 
como o Grude a vê, envolve questões de 
cidadania, por exemplo, na relação das 
pessoas com os espaços: com a 
educação ambiental ela sai daquela 
coisa privada, porque o ambiente não é 
só o seu ou meu espaço, mas o conjunto 
daquilo que está à sua volta. Nisto se 
tem um primeiro passo para você 
começar a encarar as coisas de forma 
diferente, quebrando com uma visão de 
rotina. (Márcio Ranauro e Rafael 
Teixeira). 

Um tênis zerado conhece o 
quintal do vizinho ... 
De uma forma um tanto estranha a 

enchente de 1 996 deu uma pequena 
oportunidade para que criássemos um 
primeiro encontro entre alguns jovens de 

classe alta de Jacarepaguá e o pessoal 
das comunidades de baixa renda, do 

Areal, Areal I, Areal 11, Areal III 
(Comunidades de baixa renda 

localizadas em Jacarepaguá). O caso foi 
o seguinte, com a enchente, o Grude se 
preocupou em realizar um trabalho de 

alerta ao problema da leptospirose, da 
hepatite, com teatro e palestras para a 
população destas comunidades. O 

problema era grave, você andava pela 
região e via a criançada toda brincando 
naturalmente no rio, a água entrando 
pelos barracos de papelão ou 
compensado, pessoas que haviam 
perdido tudo- os móveis, a casa, tudo. 

Aí, uma equipe de alunos do Hélio 
Alonso nos procurou porque eles 
queriam filmar algumas cenas do fim da 

enchente. A gente se movimentava por 
ali com uma bota, capaz de enfrentar 
qualquer tempo e qualquer terreno, mas 
aquele grupo veio com aquele tênis 
novo, branquinho, zerado. Eles 
pareciam não se dar conta do que estava 
acontecendo. Aí resolvemos: "Vocês 
querem filmar aqui? Então vamos lá. " Aí 
rodamos com eles por todos os lados: 
eles tiveram que botar o pé na lama, 
passar pelos becos, ouvir recusa de 
morador que não queria dar entrevista, 
etc. No fim, o tênis zerado conheceu o 
quintal do vizinho. (Rafael Teixeira) 

Léo: ·um monitor ambiental da 
comunidade 
Eu entrei no Grude meio por acaso. Era 
uma fase de rebeldia na minha vida, eu 
tinha dezesseis anos, não sabia nada de 
ecologia ou de meio ambiente. Mas aí o 
lnaldo Lucena (Presidente da Associação 
de Moradores de Marianas) me 

convidou para fazer um curso sobre 
monitor ambiental. Eu aceitei na hora, 
mas só para ir ver como era. No ato da 
inscrição eu já me amarrei no pessoal , 
fui continuando e hoje eu já digo que 
dali não saio mais. No começo 
acompanhei umas aulas teóricas de 

português, de matemática, de geografia, 



de inglês, aulas que me ajudaram muito 
na escola porque eu 'tava mal de notas. 
Depois vieram as aulas de artesanato, 
macramê e fomos seguindo. 

Em Marianas, o lnaldo desenvolveu um 

projeto de educação ambiental com as 
crianças da comunidade. Foi ali que eu, 
o Roberto e a Rose fomos ser monitores, 

dando prosseguimento ao projeto, 
fazendo a ponte diária entre a visão 
ecológica e a comunidade. Por exemplo, 
com o trabalho de reflorestamento que 
desenvolvemos ali, surgiu um problema 
com os animais de criação da 
comunidade, porque diminuiu a área de 
pastagem. Onde a gente deve colocar as 
vacas e cabritos, os animais de criação 
dos moradores? A questão era tirar os 
bichos dali durante um período, até as 
mudas crescerem e ficarem 
suficientemente fortes. Isto deu uma 
tremenda confusão: ninguém queria 
aceitar os animais em casa - o lnaldo 
ainda conseguiu ficar com um bode e 
uma cabra em casa, os bois ele mandou 
não sei para onde, talvez para uma 
reserva. Enfim, conseguimos reflorestar a 
área. Depois começamos, junto com a 
Comlurb, um projeto de limpeza: de 
quinze em quinze dias o pessoal sobe as 
escadarias, recolhe o lixo, limpa as ruas 
de acesso e a rua principal. Atualmente 
este projeto está se espalhando pela 
região, entrando nas comunidades 
vizinhas. (Léo) 

III - Questões e desafios 

1- Todo mundo vai virar 
militante ecológico? 

A gente tem consciência de que nem 
todos os monitores vão seguir um 
caminho social, mas com certeza uma 
sementinha foi plantada ali. Eu sei que é 
importante essa sementinha porque eu 
relaciono com a semente que lançaram 
em mim. Quando eu tinha uns 6 ou 7 
anos, morava em Minas Gerais, num 
externato, onde fui, junto com os 

colegas, numa área plantar umas mudas. 
Aquela cena não sai da minha cabeça. 
Freqüentemente eu compartilho esta 
lembrança com as crianças e os 
monitores quando fazemos um plantio 
em conjunto. Há uma empatia neste 
trabalho na terra que deixa viva a 
semente ecológica. (Rafael) 

2 - Ecologia para além das 
diferenças sociais? 

Tem vezes que a diferença cultural nos 
pega de surpresa. Eu lembro do caso de 
umas visitas que fazíamos às 
comunidades que foram transferidas 

para a realização da Linha Amarela. 
Muitas daquelas famílias viviam em 
barracos e se mudaram, de repente, para 
casas pré-fabricadas. Elas viviam uma 
mudança brutal e nós entramos com a 
mensagem ecológica. Um dos resultados 
mais insólitos desta combinação foi um 
sujeito que resolveu transformar a 
privada da casa dele em um vaso. Um 
vaso de luxo, com sistema hidráulico e 
tudo! Era só dar a descarga que a planta 
estava regada! O sujeito nunca tinha 
visto na vida dele uma privada, não 
sabia para que servia e preencheu o 
mistério da melhor forma possível. 
(Rafael Teixeira) 



Início do Projeto 

Fundado em 1994 por um grupo de origem operária, o Onda Verde notabilizou-se 
inicialmente pela realização de uma ecologia de denúncia e combate. 

Foco 

Articulação entre movimento popular, educação ambiental e educação formal. 

Atividades Principais 

Atua em duas frentes: 1. Desenvolvimento de eventos, projetas e denúncias 
ecológicas; 2. atendimento às Comunidades de Tinguá e movimentos populares na 
Baixada Fluminense. 

Área de Atuação 

Baixada Fluminense. 

Parcerias Principais 

Grude, Universidade Federal Rural do Rio de janeiro (UFRRj), ISER, VivaRio, CAMPO 

(Centro de Assessoria ao Movimento Popular) 

Depoimento em 05/07/98: 

Hélio Wanderlei 

Conta tos 

Hélio Wanderlei - Rua Treze de Maio, 1154/ 1 andar - Centro - Nova lguaçu 
CEP: 26325 - 190 Tei/Fax: 667- 5972 



l-De 
sindicalista a 
ecologista: a 

história de Hélio 

ONDA VERDE 
Depoimento de Hélio Wanderlei 

(coordenador) 

Tenho seis irmãos: quatro mulheres, eu e 
meu irmão. Em 1969 a gente 
desembarcou aqui no Rio de janeiro, 
completamente jogados: minha mãe e os 
seis filhos atrás, com uma mala e uma 
televisão preta e branca. Estávamos indo 
para a casa de uma tia porque meus pais 
tinham se separado. Foi uma mudança 
radical: sair do interior, de onde a gente 
tirava o leite da vaca, tomava banho no 
rio, chupava cana, botava a batata - frita 
na brasa, para cair aqui no Rio de 
janeiro, esta cidade louca. Eu tinha entre 
7 e 8 anos. 

Com 11 anos eu já estava vendendo 
picolé na rua para ajudar a família. Com 
14 virei office-boy - quando passei a 
circular nesse centrão do Rio de janeiro 

entregando papel e xerox, o que me 
deixou maravilhado: eu estava no meio 
da vida nervosa da cidade, no centro do 
movimento. Com 16 eu deixei o 
trabalho como office-boy para ser 
voluntário dos Fuzileiros Navais. Do 
voluntariado passei à fuzileiro 
profissional , onde fiquei até 82. Saí 
porque já não agüentava o regime que 
era muito fechado. 

Quando saí já tinha uma formação legal 
e experiência. Com isto consegui ir 
trabalhar na usina de energia nuclear de 
Furnas como porteiro. Depois de 
porteiro passei a vigilante, daí para 
bombeiro - fui num crescendo. Em 1985 
eu saí de Furnas para a indústria de 
química da Bayer. Duas experiências 
completamente diferentes com a mesma 

função, bombeiro. 



Em 1988, eu virei sindicalista ainda 
dentro da Bayer. Isto significou uma 

mudança radical: consciência política, 
CUT, PT, Movimento de rua, grandes 
greves, contatos com o ABC paulista, 
contatos com figuras como o Lula e o 
Meneguelli. Entrei com tudo neste novo 

referencial, fiz parte do Comitê Gregório 
Bezerra, tive uma célula operária. Foi 
uma loucura que me deu uma base 

muito grande. 

Em 1 989 a gente fez uma grande greve 
na Bayer, quando eu fui literalmente 
expulso da fábrica junto com alguns 
companheiros. Ficamos desempregados 
e fomos à justiça. Durante oito ou nove 
meses a gente ficou sem receber salário: 
minha mulher foi trabalhar, minha filha 

foi para a creche, e quase que a família 
toda foi para o espaço! Passados uns 
longos nove meses de lutas, a Bayer 
pagou tudo e a gente voltou para dentro 
da fábrica. 

Nestes anos todos eu adquiri uma 
tremenda consciência ecológica, porque 
eu vi companheiros meus contaminados, 
morrendo com produtos químicos, a 
empresa jogando cromo no rio 
escancaradamente, a comunidade da 
periferia sofrendo escancaradamente, as 
crianças com problemas de pele. Neste 
caos todo os empresários alemães 
alegavam que as coisas aqui seguiam o 
padrão de lá, mas aí eu tive 
oportunidade de visitar a Bayer na 
Alemanha e nos Estados Unidos, 
convidado por grupos sindicais. Com o 
que eu vi nestas viagens eu passei a 
brigar muito mais e daí num círculo, 
aumentaram minhas oportunidades de 
viagens: fui à Itália, à Cuba. Neste 
circuito eu fiquei muito tempo fora da 
fábrica, o que permitiu que eu visse 

outros aspectos da fábrica do que o 
operário que faz aquela rotina - do 
cartão, da máquina, do companheiro, do 
restaurante, da volta para casa - ignora 
ou perde. Neste período o meu olhar já 
estava bastante voltado para a ecologia. 

Entre meus incentivadores nesta 

passagem estão Marcelo Firpo, 
Engenheiro da Fiocruz, Vilmar Berna 
que faz parte da Direção dos Defensores 
da Terra e o Mine. 

Em 93 eu saí da Bayer para investir na 

questão ecológica: primeiro junto com 
os Defensores da Terra, depois, junto 
com alguns amigos de infância, criamos 
o Onda Verde. 

Portanto, foi em 1994 que começou a 
história do Onda Verde daquele jeito 
que começa toda ONG: sem um 
associado, sem uma sala, sem nada. Eu 
tinha um pouco de dinheiro, que havia 
recebido da Bayer, e junto com isto tinha 
que acertar as coisas em casa. Foi um 
pau danado com minha mulher até que 
ela resolveu ir trabalhar e me sustentar e 
com isto eu pude fazer o que queria: me 
dedicar inteiramente ao movimento 

ecológico. 

11 - Onda verde: uma ONG 
ecológica na baixada 

Auto sustentação com Passeio 
Ecológico 
Um grande lance nosso nesta época foi 
um passeio de bicicleta que 
organizamos. Reunimos cerca de 2.000 
pessoas, colocamos a questão ecológica 
na rua e ainda arrecadamos uma grana 
legal. Aí percebemos que era possível 
criar uma simbiose entre a realização de 
eventos e a manutenção da estrutura da 
ONG: com 5.000 pessoas por exemplo, 
seríamos capazes de arrecadar 1 0.000 
dólares, o que garantia a metade do 
custo anual. 

Da denúncia à ecologia social 
Num período inicial íamos toda a 

semana para a rua, uma vez por semana 
estávamos na prefeitura brigando, nos 
pautávamos por uma atuação 
combativa. Mas aquilo foi gerando uma 
certa insatisfação: vocês estão brigando, 
mas afinal qual é a proposta do grupo? 

8 .]1, 



O que se constrói a partir daí? Foi aí que 
nos encaminhamos para a realização de 
uma ecologia social : um amigo doou 
um sítio, onde começamos uma 
produção de alimentos. A plantação deu 
tão certo que uma vez chegamos a tirar 
um caminhão de milho de lá. Daí 

aproveitávamos parte do produto para 
trocar por lixo na periferia, incentivando 
o pessoal a fazer a coleta seletiva. Esta 
experiência durou dois anos. 

Transparência e Divisão Interna 

De 1994 à 1996 o orçamento pulou de 
zero para 150.000 dólares/ano. Aí teve 

um quebra-pau interno porque alguns 
diretores entenderam que este dinheiro 
deveria compor um extra na folha 
mensal deles. Mas o que estava entrando 
eram recursos do Onda Verde e tinham 
que reverter para a organização. Os 
interesses contrários se acirraram, a 
disputa foi para a justiça, o caso foi 
levado para a assembléia com os sócios 

- fundadores e tudo. 

Eco profissionalismo 

Hoje nós temos dois lados: um de 
relação com as comunidades, o que 
envolve o sítio e um trabalho em Tinguá, 
desenvolvido por uma bióloga que está 

na diretoria do grupo. Outro lado é a 
manutenção das redes e alianças 
nacionais e internacionais: nós temos 
uma rede de 560 sócios contribuintes e 
dois projetas internacionais, ambos com 
a Alemanha. Para manter isto tudo, a 
sede do Onda Verde está informatizada, 
conta com um fax, um telefone e um 

funcionário permanente. 

III - Questões e Desafios 

1 - Movimento popular, ecologia e 
educação: como articular? 

Este ano nós conseguimos um 
financiamento para comprar um sítio, 

com compromisso de torná-lo um ponto 
certo de educação ambiental: ligando o 

sítio com a rede de ensino público e 
com os movimentos populares que 
teriam ali um ponto de apoio para 
seminários, congressos e debates. Está 
planejada a construção de algumas 
cabanas o que permitiria a auto 
sustentação do projeto, através do seu 
aluguel. 

2 - Como incorporar novos 
interlocutores? 

A gente tem cinco ONGs ambientalistas 
· na Baixada Fluminense, mas nós não 
conseguimos de jeito nenhum sentar na 
mesma mesa e conversar: temos os 

mesmos objetivos e um monte de 
caminhos diferentes. Há uma 
dificuldade enorme, neste meio, das 
pessoas aceitarem que o outro discorde 
sem virar inimigo. Mas uma coisa eu 
aprendi do movimento operário: se você 
não ganha o companheiro na palavra, 
pode ganhar na ação. Vá lá e faça seu 
trabalho provando na prática que você 

estava certo. Outra marca daquele 
tempo era a solidariedade: em tempo de 
greve, quando a polícia federal 
chegava, o companheiro segurava na 
sua mão dizendo: "Olha, eu vou ser 
preso, mas tu fica aí, não sai não, porque 
senão vão te prender também". Tinha 

aquela coisa do relacionamento: "Eu 
vou, mas você continua a célula lá 

dentro. Eu vou por sacrifício, mas você 
continua, tu está camuflado, eu estou 
descoberto". Isto nós ainda temos que 
aprender no movimento ecológico. 

3 - Educação Alternativa: quebrar 
o ciclo de destruição da natureza 

Em Tinguá, onde fica a maior reserva 
biológica do Rio de janeiro - 26.000 
hectares de área verde - estamos 
transformando um barracão do início do 
nosso trabalho em uma escola de 
Educação Alternativa. Qual é a idéia? A 
educação alternativa é necessária para 
que a criança relacione ciência, 
tecnologia, artesanato com uma filosofia 



ambiental. Queremos que aquela 
criança que se sente atraída pela 
informática, vá à escola e entre em 
contato com um biblioteca com livros, 

um artesanato de reciclagem de papel, 
um trabalho com couro vegetal, etc. Só 
na medida em que as crianças entrem 
em contato com outras alternativas, 

vamos conseguir quebrar o ciclo de 
destruição da natureza que passa de pai 
para filho. Aquelas crianças de Tinguá 
são filhas de palmiteiros, de caçadores, 
de pessoas que incendeiam a mata para 
fazer lavoura. O ciclo de destruição só 
será quebrado com a demonstração em 
concreto de alternativas criativas. 



Início do Projeto 

Há 3 anos um grupo de pessoas com experiência de projetos ambientais e culturais na 
área de Resende, se reuniu criando a Crescente Fértil 

Foco 

A Crescente Fértil visa a somar militância ambiental com militância social. Tem 
realizado este propósito principalmente através da prestação de assessoria às 

prefeituras na elaboração de projetos que façam a mediação com comunidades locais, 
principalmente em termos de educação, cultura e meio-ambiente. 

Atividades Principais 

Engajamento na Agenda 21, assessoria a municípios, resgate da cultura local e defesa 
ambiental , promoção de eventos culturais e ambientais 

Área de Atuação 

Resende e municípios vizinhos, área do entorno do Parque Nacional de ltatiaia, 

Queluz e Piraí. 

Parcerias Principais 

Prefeitura Municipal de ltatiaia, Telerj , Viva Rio. 

Depoimento em 5/06/97 

Luís Felipe Cesar 

Conta tos 

Luís Felipe Cesar e José Leon Zilberstajn -Praça Centenário, 72, casa 1 

Resende- Rio de janeiro- Cep: 27511-130- Tel: (0243) 545896 



Início ... 
1- Trajetória e 

finalidade 

CRESCENTE FÉRTIL 
Depoimento de Luís Felipe Cesar 

Uma trajetória pouco usual: do 
estado para a sociedade civil 

Crescente Fértil é uma organização não 
governamental que nasceu a partir da 
reunião de pessoas que tinham uma 
experiência bastante significativa em 
prefeituras, especialmente na prefeitura 
de Resende. Como tais pessoas vieram 
de diferentes áreas- cultura, meio
ambiente e comunicação-, a 
organização manteve essa diversidade 
nas suas frentes de atuação. 

A partir da experiência acumulada por 
esse grupo, a Crescente Fértil tem se 
especializado em criar mediações entre 
a ação municipal e pequenas 
comunidades, principalmente na região 

de Resende. Isto quer dizer que 
Crescente Fértil não é uma organização 
que se caracteriza pela luta e sim pela 
promoção de projetas e realização de 
parcerias em programas sócio
ambientais, sobretudo aqueles que têm 
essa relação com o entorno de unidades 
de conservação. 

Militância ambiental e social 

Para ser franco, esta face mais ecológica 
da Crescente Fértil se liga à minha 
trajetória pessoal. Por isto vamos a ela: 
nasci e vivi aqui no Rio de janeiro um 
tempão. No último ano, antes de me 
retirar inteiramente desta vida agitada de 
megalópole, eu me liguei num trabalho 
na área de alimento natural e 

tecnologias alternativas, junto com a 
Coonatura. Cheguei a participar da 
diretoria dessa organização e ela de 
certa forma me preparou para a 
transição que acabei realizando na 
minha vida. Eu saí da Coonatura, de 
uma vida em meio ao burburinho de 



Copacabana, para morar num lugar 
chamado Serrinha, em Resende (Rj), 

encostadinho no Parque Nacional do 
ltatiaia, no meio da floresta. Lá fui me 
envolvendo na militância ambiental. Na 
verdade, eu nem sei como isso 
aconteceu. As pessoas começaram a me 
procurar, pedir para resolver problemas, 

pedir suporte, desde a questão do 
vizinho que jogava algo que sujava o 
rio, até problema do remédio que não 
havia, do médico que não existia e tal. 

Com isto minha militância ambiental 

ganhou, desde o início, esta ligação com 
o social. Fui o primeiro presidente da 
Associação de Moradores da Serrinha 
que se inter-relacionou, desde a sua 
fundação, com a melhoria ambiental e 
a melhoria social. Essa associação já tem 
mais de 1 O anos de vida. Dali, pulei para 
a prefeitura de Resende, assumindo o 
cargo de diretor de Meio Ambiente. E foi 
muito interessante, porque deu para 
costurar uma parceria muito concreta 

entre o poder local e aquela 
comunidade de Serrinha, que já estava 
bem madura. 

Criação da Área de Proteção 
Ambiental de Serrinha 

Com estas condições, e na perspectiva 
de compatibilizar a preservação 
ambiental com a melhoria social da 
população local, conseguimos criar em 
Serrinha uma Área de Proteção 
Ambiental que teve enorme sucesso. Por 
isto mesmo esse projeto foi selecionado 
na Rio + 5 entre as cem experiências 
brasileiras de sustentabilidade -e 

funciona ainda hoje como modelo 
aplicável nas áreas vizinhas. 
~· =·· __ ,.,.,.,,..,.,,,.,~.,.,.,,--,,..-·----"-· ___ ,_,,..,, .. 

11 - Característica: a ênfase 
no local 

De filhos de caçadores a guardas 
florestais: transformação de 
modos tradicionais em defesa do 
meio ambiente 

Como a gente pode fazer para que as 
pessoas do lugar sintam-se envolvidas na 
defesa de uma idéia que chega assim de 
fora interferindo diretamente nas suas 
vidas? Uma das nossas idéias é a criação 
de profissões ambientalmente 
sustentáveis. Por exemplo, lá na Área de 
Proteção Ambiental de Serrinha foi 

criada uma guarda florestal. Esses 
guardas são funcionários da prefeitura, 
.mas todos os que estão lotados ai i são 
. moradores nascidos e criados na região. 
Quer dizer, alguns deles são filhos de 
caçadores, que se transformaram em 
fiscais e cumpridores da lei ambiental. 
Para ser defensor do meio ambiente a 

pessoa passou a ganhar, com carteira 
assinada e todos os direitos trabalhistas. 
Este exemplo pode se multiplicar, 
estamos sempre atentos em criar outras 
profissões ambientalmente sustentáveis, 
fazer a ecologia entrar no currículo 
escolar etc. Com isto conseguimos que 
os grandes defensores do lugar sejam 
realmente os seus moradores 

tradicionais. 
-----·- __ ,_,,..,~~»:««?:,"««<<*""''''''""'"' 

III - Questões e desafios 
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1 - Mudança via poder local? 

Nossa atuação aposta nesta direção: que 
as grandes transformações na sociedade 

podem partir da célula do poder local. 
Se esta é a visão mais abstrata do que 
fazemos, por outro lado sabemos que 
podemos ser úteis concretamente: a 
gente vê no nosso dia-a-dia que vários 
prefeitos têm ótimas idéias, super boas 
intenções, mas não têm muito claro o 
caminho para chegar lá. Felizmente a 

gente tem conseguido, em muitos casos, 
mostrar esse caminho. 

2 - O que há em comum entre os 
"militantes" ambientalistas? 

Existe uma afinidade muito grande entre 
movimento ecológico e espiritualidade. 
Eu estava aqui observando vocês falarem 
e todo mundo do movimento ambiental 



tem esta pinta meio zen, esta fala calma 

e meio serena. Claro que o Hélio (da 
Onda Verde) não se encaixa neste perfil, 
mas ele veio do movimento sindical e 
por isto a gente perdoa. Mas de um 
modo geral, o pessoal do movimento 
ambiental tem essa onda de calma, meio 
vida alternativa e tudo mais. Eu tenho a 
impressão de que existe um histórico 
oculto nosso, que remonta à origem 
espiritual de cada um. 

3 - Ecologia, espiritualidade e 
ética planetária: desafio para o 
futuro 

Eu cito aqui uma frase de Krishna, dita 
há mais de 5.000 anos: "De mil que me 
buscam, dez me encontram, mas 
somente um me conhece 
verdadeiramente". Isto me serve de 
alento e de convicção também, pois nós 
ficamos falando de ecologia em todos os 
cantos e são alguns que chegam à nossa 

perspectiva. Temos que nos lembrar que 
quando estamos falando de ecologia, 
estamos tratando também de uma ética 
planetária que toca a questão da 
espiritualidade. Porque, para chegar ao 
ponto, o movimento ambiental 
abandona esta centralidade das questões 
especificamente humanas, da relação 

patrão-empregado, da exploração social 
ou do poder econômico, para falar da 
ética planetária, da relação do homem 
com o planeta onde ele vive. Mas quem 
é que entra neste processo de resgate de 
uma ética planetária? Para se chegar a 
ela é preciso que a pessoa viva um 
processo de esclarecimento espiritual, 
que tem a sua dinâmica específica. 
Entendendo a ética ecológica como um 
processo de evolução interior, 
conseguimos explicar porque poucos a 
buscam e porque que destes poucos que 
a buscam tão poucos realmente a 
conhecem. 
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Início do Projeto 

Em 1988 foi lançada a idéia do Campeonato de Futebol, reunindo adolescentes entre 14 e 
17 anos de comunidades carentes do Rio de janeiro. Nos anos seguintes, com o 

amadurecimento da experiência, a rede das comunidades envolvidas na iniciativa se 
estende entre Rio, Niterói e Baixada Fluminense, envolvendo cerca de 1 700 jovens e suas 
famílias. 

Foco 

Procura-se, através do futebol, integrar os jovens das comunidades carentes visando 

quebrar três rotinas básicas: das rivalidades entre as gangs, da sedução do narcotráfico, da 
falta de horizonte de solidariedade via a noção de cidadania. Além disso, ao longo do 
campeonato são selecionados garotos de talento, que são encaminhados às instituições 
esportivas profissionalizantes. 

Atividades Principais 

Realização do Campeonato de Futebol entre Comunidades Carentes, envolvendo 64 
equipes de jovens, apadrinhado pela CBF. Em 1996 as equipes finalistas foram a do 

Fumacê (Realengo) e a de Santa Clara (Guaratiba), somando 22 jogadores que 

participaram de um passeio à Granja Comari. Eles passaram uma semana treinando com a 
Seleção Brasileira, e tiveram a possibilidade de se destacar diante dos ídolos. 

Área de Atuação 

Rio de janeiro, Niterói, Baixada Fluminense. 

Parcerias Principais 

Pastoral Operária, Pastoral do Menor, Pastoral de Favela (Arquidiocese do Rio de janeiro), 
Bento Rubião e Sorrio. Apadrinhamento: CBF. 

Depoimentos em 10/07/97 

Tânia Maria Ramos Costa (Coordenadora), Dona Zica (Educadora Comunitária), Sandra 
Helena da Silva (Pastoral do Menor), Airton (preparador físico/ Rocinha) e Eduardo e Jorge 
(jogadores da equipe da Rocinha) 

Contatos 

Tânia Maria Ramos Costa - Rua: Benjamim Constant ,23/603 - Glória 
CEP: 20241 - 150 - Telefone: 292 - 3132 (ramal: 414) 



CAMPEONATO DE FUTEBOL 

l-Início e 
funcionamento 

Depoimentos de Tânia Maria Ramos 
Costa (Coordenadora), D. Zica 

(Educadora Comunitária), Sandra 
Helena da Silva (Pastoral do Menor), 
Airton (preparador físico/ Rocinha) e 

Eduardo e Jorge (jogadores da 
equipe da Rocinha) 

Futebol como mediador universal 

O futebol tem uma magia que atrai os 
garotos. Desde o início, sempre houve 
muito entusiasmo por parte deles à idéia 
do campeonato. De nossa parte, víamos 
que através do esporte poderíamos 
desenvolver algo em conjunto, passando 
algumas noções de cidadania. Além 
disso, percebemos, lá pelo fim dos anos 
80, que não conseguíamos mobilizar 
mais que 5 pessoas para as nossas 
reuniões de pastoral. Vimos que o 
Campeonato de Futebol era uma 
demanda das comunidades e portanto 
um canal para chegarmos até onde as 
pessoas estavam. Foi assim que a idéia 
do Campeonato foi ganhando força e se 
consolidando. Provavelmente porque o 
futebol funcione muito bem como 
mediador universal. (Tânia Costa, Airton, 
Dona Zica) 

Como funciona? 

Queremos atingir comunidades carentes, 
por isto o pedido tem que vi r daí. O 
grupo interessando deve receber um 
aval do padre, já que a equipe 
representará a comunidade. Todos 
padres ligados às paróquias onde o 
campeonato se realiza, participam de 
uma reunião periódica com Dom 
Eugênio Salles (Arcebispo do Rio de 
janeiro). Daí uma equipe nossa vai à 
comunidade para entrar em contato com 
a equipe, a comunidade, a Associação 
de Moradores, etc. (Tânia) 



Uma rede invisível integrando as 
comunidades carentes 
Em geral, quando uma equipe se forma, 
a comunidade vizinha também quer 
entrar. Esse foi o caso de Campo Grande, 
que assim que a primeira comunidade 
entrou, as 64 comunidades carentes da 
região chamaram a gente. Não 
poderíamos atender uma demanda deste 
tamanho. Como temos a cota máxima 
de 64 equipes pôr Campeonato, 
sugerimos que os melhores jogadores 
das comunidades próximas, formassem 
uma única equipe. Dessa forma, sem 
querer, através dessa nossa 
precariedade, temos ajudado a inibir a 
forte rivalidade entre os diferentes · 
grupos. (Tânia) 

A experiência do Clube 
Recreativo União e Lazer 
O Clube Recreativo funciona em Nova 
Aliança, Bangu. Lá iniciamos um 
trabalho reunindo crianças de 8 
comunidades, inclusive da Rocinha. Foi 

tamanha a repercussão do projeto que 
hoje desenvolvemos atividades com 
jovens - muitos deles que não faziam 
parte do Clube inicialmente- e que 
praticamente assumiram todo o trabalho, 
depois de treinados pela primeira equipe 
de professores. Eles estão capacitados 
para gerir tudo autonomamente- um 
dos objetivos centrais do nosso 
projeto. (Zica) 

Dom Eugênio reza com os jovens 
jogadores de futebol no Maracanã 

Um dos grandes momentos do nosso 
trabalho foi no Maracanã. Era o jogo 

Santa Clara X Fumacê, as duas equipes 
finalistas. O juiz apitou, Santa Clara 
ganhou e o arcebispo Dom Eugênio 

entregou a taça aos garotos. Mal 
entregou, alguém já o encaminhou para 
o fosso- provavelmente para outro 
compromisso. Mas no momento em que 
ele ia entrando na boca do fosso, ouviu 

aquela multidão de crianças iniciando 
um Pai Nosso. Pois não é que o 

arcebispo ficou tão tocado que voltou 
correndo para entrar na roda e se juntar 
com as crianças ... Desde aí, nós viramos 
o xodó entre os projetas: fomos inclusive 
convidados para o encontro com o Papa 
no Maracanã, em 97 ... (Tânia) 

O campeonato das equipes 
excluídas 
Nós estamos conseguindo atingir um 
número enorme de jovens através do 

.· Campeonato. Por isso mesmo, temos 
que fazer uma peneirada inicial bastante 
grande. E o que fazer com as equipes 
excluídas? No último campeonato, 32 
ficaram de fora. Foi pensando nesses 
"excluídos" que decidimos criar um 
campeonato alternativo: o Campeonato 
Comunitário. Só que aí praticamente 

sem apoio: contamos apenas com a 
Associação Atlética de Guaratiba, que 
nos cede o campo e com a participação 
dos pais e das comunidades. Enquanto 
no Campeonato das Favelas a CBF 

subsidia quase tudo: campo, vale
transporte, ticket restaurante, uniforme, 
chuteiras, caneleiras, no Campeonato 
Comunitário a rede de solidariedade é 
fundamental. (Sandra) 

A inserção dos jovens jogadores 
nos diferentes projetas 

Nossa preocupação vai além do esporte 
e lazer. O requisito básico é que o 
garoto esteja estudando. Para além 
disso, nós procuramos inseri- lo em 
diferentes projetas desenvolvidos na 
Arquidiocese: seja o Projeto de Apoio 
Familiar (PAF), que visa reintegrar o 

menino na sua família, seja o CRT 
(Centro de Referência ao Trabalho) , que 
encaminha os garotos com mais de 17 
anos para empresas como a Rio Luz, a 
Rio Urbe, a Light, o Pleitear (é uma 
iniciativa dessas empresas), que integra 
o garoto em atividades nos quartéis em 
troca de meio salário e outros subsídios, 
ou ainda o Correio Mirim, que envolve 

os garotos na entrega de cartas e 

pequenos volumes. 



É muito importante que os garotos 
exerçam algumas atividades fora das 
suas comunidades, pois esse é um 
caminho bastante aceito pela 
comunidade para o resgate de sua 
dignidade. Na própria comunidade, é 
difícil que ele escape dos velhos círculos 
e suas pressões. (Sandra) 

li - Educadores, técnicos e 
agentes: os valores que 

mobilizam 

Onde é que está Deus no meio de 
tudo isso? 
Sempre que a gente começa algum 
trabalho, incentivamos que as pessoas 
peçam a Deus proteção para os meninos 
e a comunidade. Queremos despertar o 
lado espiritual sem ferir a religião de 
cada um. Alguns resultados nos 
emocionam como no último 
campeonato, quando todos os times 
deram as mãos para rezar o Pai Nosso. 
Em Piabetá, 64 comunidades diferentes, 
muitas rivais entre si, algumas 
vencedoras, outras perdedoras no 
campeonato, deram as mãos para orar 
em conjunto. Era uma oração onde as 
pessoas davam as mãos para quem 
estava ao lado, "o inimigo" que tinha 
acabado de vencê-lo, e ainda assim 
agradecia. (Sandra) 

Técnico, pai e mestre 
Quando o menino está na minha mão, 
ele está sob minha responsabilidade. 
Então eu procuro incentivar: "Jovem: 
aproveite essa oportunidade". Pois eu 
sonho com o dia em que um dos 
meninos da minha comunidade vá se 
reunir com os grandes de Comari. 
Quando ele aparecer lá na televisão eu 
apontarei e direi: "Olha, esse daí é da 
minha comunidade". E quem é que 
tornou isso possível? A pastoral de 
Favelas, o Bento Rubião, a CBF e a 
Associação de Moradores .... 

Mas assim como eu incentivo, eu sei 

passar sabão. Se tiver que dar sabão, eu 
dou mesmo. Nada de viagem, evitem a 

primeira viagem. Deixe esse trem passar, 
descarrega esse ônibus. A moral da 
droga é uma droga ... (Airton, técnico de 
futebol) 

A trajetória de Tânia: do 
movimento operário à 
coordenação do Campeonato de 
Futebol 

Às vezes eu me pergunto: "Tânia, você 
veio do nordeste, já apanhou prá 
caramba da polícia, já militou no 
movimento operário, foi presa, esteve 
ligada a sindicato, a partido político
que é que você está fazendo na 
coordenação de um Campeonato de 
Futebol?" 

A questão é que teve uma certa altura 
que eu vi que a velha militância já não 
tinha mais fôlego. Ao mesmo tempo, eu 
não queria virar uma parasita frustrada: 
fazer o gênero crítica sem participar de 
coisa alguma. Foi aí que eu descobri 
essa maneira de participar: resgatando a 
cidadania dessas crianças, muitas dentre 
elas já trabalhadores há alguns anos. 
(Tânia Ramos Costa - coordenadora) 

Permanentemente acompanhada 

O nosso trabalho envolve muita 
afetividade. Tanto é assim que o fim-de
semana que a gente não trabalha, tem 
livre prá ficar em casa, eu nunca consigo 
estar só. Sempre tem um menino por 
perto. Isso é muito gratificante porque 
significa que a gente está conseguindo 
passar um pouco do que eles precisam 
tanto: afeto. (Zica) 

Paixão pelo trabalho 

Minha mãe sempre reclama: "Menina, 
você tem que sair, tem que namorar" . 
Minha resposta não é outra: "eu já estou 
namorando, namorando com todos os 
meninos do futebol. Já estou casada, 
casada com o futebol. Já tenho 127 
famílias que eu acompanho e cerca de 



1700 filhos que eu quero muito. Eu 
preciso de mais alguma coisa? 
Francamente, não" .(Sônia) 

-----------~~------/// - Experiências de jovens: 
Eduardo e Jorge da Rocinha 

_,,, __ ,~ ~~~--~""""""-

O Ying e o Yang da rivalidade das 
galeras 

Tem um lado ruim do jovem. É quando 
ele chega assim: " Ah! Ele é alemão. 
Vamos quebrar ele na porrada. " Tem 
jovem que põe fogo em índio- como lá 
em Brasília. Ou garota que deixa o 
próprio filho na lixeira. Esse é o lado yin, 
pervertido, destrutivo, do jovem. O lado 
bom aparece quando a gente consegue 
jogar bola, se divertir, brigar brincando. 
Ou quando o exemplo de Ronaldinho 
prevalece. Ele está lá, está se dando 
bem, chamando a atenção dos jovens 
brasileiros. E é importante trazer esse 
lado do jovem porque nós somos os 
donos de amanhã. Somos nós, será 
inevitavelmente o nosso tempo. Por isso 
que nós precisamos de apoio: se as 
forças opostas se atraem, é importante 
que o lado certo apoie o lado errado. É 
isso. (Eduardo, jogador da equipe da 
Rocinha) 

A inspiração do mar 

já houve tumulto nos campeonatos, já 
houve tempos em que a organização era 
fraquíssima, outros em que as 
rivalidades foram mais fortes que o 
futebol. Mas o Campeonato está sempre 
amadurecendo, sempre fazendo 

acontecer. Eu espero que daqui a um 
tempo a gente lembre dessa nossa 
conversa e diga que aquilo tudo foi o 
começo. Então eu agradeço o trabalho 
de vocês e peço que vocês se inspirem 
no mar, que ele nunca cansa, nunca 
desiste, sempre parece querer avançar 
mais e mais na terra. Se inspirem nas 
ondas, incansáveis .. . Uorge, jogador da 
equipe da Rocinha) 

=-----~~-:-»~»:>:-»>-~~>>>:'..:<:-:-:~<<~ 

IV- Questões e Desafios 

1 - O tráfico foi mais forte que o 
futebol? 

Um dia um menino do Catumbi voltou 
para o tráfico: no caso, o tráfico foi mais 
forte que o futebol. Outro dia, ele e o 
irmão apareceram mortos. Só porque a 
polícia resolveu chegar atirando e 
falando para os quatro ventos que 
"futebol é coisa de vagabundo" e por 
azar deu com os dois na frente. Pois os 
colegas do futebol tiveram a coragem de 
pegar os corpos e carregar até a Hadock 
Lobo, fechando o trânsito. Eles foram 

firmes, com a bola e a equipe ao lado 
dos corpos parando os carros e fazendo 
escândalo. A polícia impediu que a 
imprensa chegasse lá, mas a 
manifestação de indignação era 
evidente, prá quem quisesse ver. 
(Sandra) 

2- Cortes religiosos? 

Outro dia chegou um grupo para mim: 
"A gente não tem trabalho nenhum com 
a Igreja Católica, pois nós somos da 
Assembléia de Deus". O que eu deveria 
fazer: aceitar o grupo ou não? Minha 
opção foi quebrar as exigências de 
praxe, integrar o grupo que se mostrava 
interessado em se integrar à nossa 

proposta, sem a pretenção de mudar a 
religião deles. Usualmente temos que 
pedir o aval do padre pois nós somos da 
Igreja Católica. De qualquer forma, 
tivemos que comunicar o fato para a 
arquidiocese. Situações como essa não 
são raras e já faz tempo que nós 
integramos pessoas de outras religiões 
no campeonato. (Tânia) 

3- Estratégias para minorar os 
efeitos da rivalidade entre 
comunidades 

O trabalho para minorar a rivalidade 
entre as comunidades é lento mas já 

apresenta resultados. Procuramos, por 



exemplo, realizar passeios com os 
jovens, mostrando as comunidades uns 
para os outros. A rival idade, por 
exemplo, entre Rocinha e Vila Aliança é 

histórica. Dos passeios integrados já 
passamos a circulação individual dos 
jovens das duas comunidades, sem 
perigo, nos dois espaços. (0. Zica). 



Início do Projeto 

Em 1960 um jovem evangélico chamado Lorean teve uma visão de um movimento de 
jovens missionários se espalhando pelo mundo. Criou então os jovens com uma 

Missão- jocum. Esse movimento chegou no Brasil em 1976 e no Rio de janeiro em 
1987. Conta atualmente com uma rede de 1.000 jovens voluntários no Brasil e 
10.000 a nível internacional. 

Foco 

A cada local esse movimento missionário assume diferentes características, sempre 

com uma proposta de associar os aspectos moral, espiritual e social. No Rio de janeiro 
tem assumido uma vocação por trabalhos em morros e favelas. 

Atividades Principais 

Assistência ambulatorial e espiritual nas favelas (setor de Socorro e Misericórdia), 
treinamento de voluntários e evangelismo. 

Área de Atuação 

Morro do Borel , Morro Santa Marta, Morro do Tuiuti, Santa Cruz da Serra (Duque de 
Caxias) 

Parcerias Principais 

Operação Mobilização (OM), Igreja Presbiteriana, Batista, M etodista, Anglicana, 
Assembléia de Deus 

Depoimentos em 28/08/97 

Reginaldo (coordenador), Cláudio e Edson (obreiros) 

Conta tos 

Caixa Postal 3724 - CEP: 20001 -970- Rio de janeiro- Tel./fax: (021) 776 1378 



1- }ocum: 
objetivo e 

características 

jocuM 
(Jovens Com Uma Missão) 

Depoimentos de Regina/do 

(coordenador) e Cláudio e Edson 

(obreiros) 

Evangelismo de corpo e alma 

No que diz respeito à evangelização é 
importante sublinhar que para nós a 
palavra de Jesus, que segue o Plano de 
Deus, ensina a ajuda integral entre os 
homens. Por isto onde nós entendemos 
que devemos levar a palavra, nós 
também nos preocupamos em entender 
que tipo de necessidade social e 
corporal existe ali. Tanto essa postura 
está na base da jocum que nosso 
treinamento envolve um aprendizado de 
noções dos primeiros socorros e gerais 
de saúde mais algumas noções de 
pedagogia. Ser enfermeiro ou professor 
são outros lados do nosso trabalho 
missionário. Claro que toda esta nossa 
atitude é a decorrência de termos 
sentido o amor de Deus, de termos 
suprido essa necessidade espiritual que 
todo ser humano tem. (Cláudio) 

Suprimento da carência 
ambulatorial como estratégia 
evangelística 

Nós entendemos que muita gente que 
mora em favela, por ser uma área de 
risco, precisa de ajuda. Nós queremos 
dar esta ajuda. E uma das carências mais 
evidentes, que nós sentimos no morro 
do Borel (Tijuca) é que a pessoa que 
recebe uma bala perdida, por exemplo, 
não tem condições de sequer chegar ao 
hospital do Andaraí- o mais próximo. 
Há toda a dificuldade de acesso, a 
distância a ser percorrida na descida do 
morro e a quase impossibilidade de se 



conseguir uma condução quando se está 
ferido. Nossa estratégia de 
evangelização é exatamente suprir esta 
lacuna: vamos montar um ambulatório 
mais acessível, oferecer os primeiros 
socorros ou a condução para levá-los 
para o Hospital se necessário. Esta ajuda 
é necessária e mesmo que nós 
voluntários corramos os mesmos riscos. 

que eles correm, nós entendemos que é 
assim que nós "alcançaremos" aquelas 
pessoas. Afinal, jesus andou com os 
leprosos quando eles eram desprezados. 
Hoje, os desprezados estão nos morros. 
(Cláudio) 

King Kids 
A questão dos jovens está no núcleo de 
todo trabalho da jocum, pois o grupo 
organiza-se exatamente como uma rede 
de jovens que estão aí, com 
disponibilidade e vontade de sair da 
rotina no seu trabalho missionário. O 
projeto "King Kids" é uma das facetas 
deste recorte preferencial: ele é formado 

por um grupo de adolescentes que 
tocam e cantam músicas evangélicas 
para adolescentes. O intuito é canalizar 

a atenção da criança ou do adolescente 
para atividades como a nossa. E de fato, 
dentro da mídia evangélica, é um grupo 
bem conhecido, que já tem seu público 
cativo. (Edson) 

Operação Mobilização - a 
parceria com um navio 
Desde o início, ainda na década de 60, 
a jocum estabeleceu uma parceria com 
a Operação Mobilização (OM), a qual é 
proprietária de um navio. Assim os 
jovens da jocum tem a possibilidade de 

se deslocar entre os continentes ou, 
ainda, realizar atendimentos relâmpagos 
nas partes mais longínquas do planeta. 
(Edson) 
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conduta 

Nós temos a prática de alugar ou 
comprar casas nas favelas. A idéia é 
estar com eles no seu dia-a-dia. Não 
queremos ir com aquela atitude: "Ah, 
vamos lá fazer uma graça e tchau - a 
gente volta semana que vem." A gente 
sabe que precisa viver com eles, sentir 
as mesmas dificuldades. Por exemplo, 

no Santa Marta, o pessoal tem que tomar 
banho na bica, porque falta muita água. 
E nós estamos lá com eles tomando 

. banho na bica. Nossa estratégia de 
evangelização envolve esse 
compartilhamento nos momentos bons e 
ruins. 

E por outro lado, queremos estar ali ao 
lado, próximos para passar o exemplo. 
Muitas das crianças que estão lá 
brincam de tráfico, com suas armas e 
trouxinhas de "maconha" feitas de 
jornal. Quando a gente chega, o menino 
já tem um estímulo para pensar em 
outro modelo - quem sabe ele entenda 
que além dele poder ser traficante no 

futuro, há a possibilidade dele ser 
professor ou enfermeiro, como nós. 
(Cláudio) 

Evangelizando ao lado do 
Sambódromo em pleno Carnaval 

Há dez anos nós estamos realizando um 
trabalho de "frente de combate" no 
evangelismo: nos carnavais cariocas nós 
paramos um trai ler com um ambulatório 
ao lado do Sambódromo e prestamos 
assistência aos abatidos e feridos. Claro 
que aí entram os feridos na guerra 
espiritual. Distribuímos panfletos e 
apresentamos peças de teatro e músicas 
de cunho moral e espiritual. (Regina/do) 

A difícil entrada nas comunidades 

Nossa vocação no Rio de janeiro é o 
trabalho com as comunidades carentes. 
Mas as dificuldades são muitas, como a 
falta de subsídios por exemplo- nós 
somos uma organização que sobrevive a 
custa de doações. Outra dificuldade é a 
entrada nessas comunidades. Em geral 



nós chegamos no local e nos 
apresentamos, mas a coisa fica um 

pouco na indiferença: "E aí? Quem são 
vocês? O que vocês querem? Que 
estória é essa?" Como nossa organização 
é desconhecida, eles taxam logo de 
religiosa, uma tendência que nos 
incomoda. Para nós o evangelho tem 
duas mãos: tanto deve suprir as questões 
do espírito quanto as necessidades do 
corpo. (Edson) 

Uma palavra eficaz 

Às vezes a resposta de uma atitude 
evangelizadora tem um tempo muito 
próprio para dar fruto. Eu tive a 
experiência de, por exemplo, passar um 
carnaval conversando com um mendigo 
em uma dessas "frentes" do Carnaval. Eu 

anunciava jesus, falava do quanto Ele 
supriu as minhas necessidades. Eu 

anunciava que aquilo poderia acontecer 
também na vida dele, era só ele querer. 
Bem. Conversamos e ele se foi. 

Acabou o carnaval, passaram alguns 
meses. Em abril estava eu no centro do 
Rio fazendo um outro trabalho em praça 
pública quando alguém me bateu no 

ombro e perguntou com familiaridade: 
"como vai, tudo bom?" Era o mendigo 
que tinha mudado completamente. 
Contou que agora tinha uma família e 
um emprego- e por isso mesmo tinha 
que correr e pegar o ônibus não sem 
antes agradecer o que a gente fez por 
ele. E sumiu na multidão.(Edson) 



Início do Projeto 

Projeto iniciado pela ação social da Convenção Batista Carioca em 1990 e realizado 
atualmente em parceria com a Igreja Presbiteriana, Assembléia de Deus, Igreja 
Metodista, Igreja Nova Vida. 

Foco 

Ação social com a população de rua da cidade visando sua ressocialização. Conta 
com uma estrutura de Casa de Recuperação de Meninos de Rua, de Recuperação de 
Prostitutas e de Recuperação de Viciados. 

Atividades Principais 

A cada terceira sexta-feira do mês um grupo de voluntários (na maioria jovens 
evangélicos presbiterianos e batistas) se reúne para cuidar e dar assistência a 

população de rua em diversos pontos da cidade. 

Área de Atuação 

25 pontos de atendimento rotatórios nas praças da cidade, com foco principal na 
Praça Tiradentes. 

Parcerias Principais 

Convenção Batista Carioca, Igreja Presbiteriana, Assembléia de Deus, Metodista e 
Nova Vida. 

Depoimentos em 21/08/97 

Luís Monteiro (presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e 

coordenador), Quênia Baptista dos Santos ( presbiteriana e jornalista), Felipe Telles 
Ferreira (presbiteriano e estudante de psicologia) e Cláudia Machado (cantora 
evangélica). 

Conta tos 

Toda terceira sexta-feira do mês - Rua Silva Jardim, 23 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - Tel: 262 - 2330/ 262 - 2430 



MADRUGADA DO CARINHO 

I - Madrugada do 
Carinho: 

evangelização e 
ação social 

Depoimentos de Luís Monteiro 
(coordenador), Quênia Baptista dos 

Santos (presbiteriana e jornalista), 
Felipe Telles Ferreira (presbiteriano e 

estudante de psicologia) e Cláudia 
Machado (cantora evangélica) 

O que é "Madrugada do Carinho"? É 
um trabalho de evangelização com 
população de rua. Nós nos reunimos 
toda terceira sexta-feira de cada mês ou 
na Primeira Igreja Presbiteriana do Rio 
de janeiro ou na Primeira Igreja Batista 
para realizarmos esse trabalho. 
Reunimos em torno de SOO a 600 
pessoas por noite e, depois de um 
período preparatório, devocional, de 
louvor a Deus, nós nos dividimos em 
aproximadamente 25 grupos e nos 
dirigimos para 25 pontos da cidade. Do 
nosso ponto de vista, não é justo fazer 
um trabalho de evangelização, falar de 
uma fé salvadora, para uma pessoa que 
você vê que está caída, ferida, magoada, 
com fome, com os cabelos 
desgrenhados e você não cortar o cabelo 
dela, não cortar a unha, não fazer um 
curativo. Seria até demagogia de parte 
daquela pessoa que se dispõe a fazer 
esse tipo de trabalho, ver uma pessoa 
nessas condições e não dar algum 
socorro. Aí entra a ação social e a 
palavra de Deus é clara nesse aspecto: 
nós precisamos acolher o pobre, o 
necessitado, o aflito. 

Nosso propósito portanto é a 
evangelização - a ação social é sua 
decorrência. A maioria das equipes tem 
médicos, enfermeiros, barbeiros, 
ass istentes sociais e voluntários de um 
modo geral. Nestas madrugadas, 
encontramos as pessoas em todas as 
situações que você possa imaginar. A 
prostituta, o travesti, o menino de rua, o 



mendigo, o bêbado, etc. Nós chegamos 
nas praças e centros de aglomeração 
destes sem teto e pedimos permissão 
para falar com eles. Alguns não querem 
nos ouvir outros escutam o que temos a 
dizer. (Luís Monteiro) 

As noites na praça Tiradentes ... 
Muitas pessoas falam para mim: "Você é 

maluco de passar uma noite na Praça 
Tiradentes!" Eu, graças a Deus, sou 
louco por esse trabalho. Nunca ninguém 
nos agrediu, nunca ninguém fez nada 
com qualquer dessas pessoas que estão 
participando desse trabalho. 

Não é porque temos a nossa vida 
definida diante da sociedade, que nós 
não vamos nos preocupar com aquele 
que está carente. É muito fácil chegar e 
responsabi I izar a autoridade constituída 
e ver um pobre ali precisando de um 
pão e você não dá. Ou um pobre sem 
condições de entrar num hospital 

público, pois não será recebido; precisar 
de um curativo e você não fazer aquele 
curativo. E, no entanto, você é membro 
de uma Igreja que está ali fechada, 24h 
por dia sem fazer nada por essas 

pessoas. A essas pessoas que 
encontramos, damos o nosso endereço, 
onde elas podem nos encontrar. O 

endereço é o da igreja onde nós 
começamos um trabalho de 
ressocialização. (Luís Monteiro) 

Os jovens nas madrugadas 
Uma coisa que vem enchendo muito os 
meus olhos é ver a participação dos 
jovens nesse trabalho. A mocidade está a 
todo vapor. Há duas madrugadas 

passadas, de repente me chega um 
jovem nos seus 16 anos; ele encontrou 
um menino de rua ali atrás do teatro 

Carlos Gomes. O garoto estava drogado 
e o outro vinha lá carregando ele nos 
braços e disse: "Tio, eu encontrei esse 
garoto ali, estava drogado, largado: o 
que nós podemos fazer por ele?" Demos 
um copo d'água; eles se drogam 
naturalmente para dormir. 

Mesmo sendo pessimista dá para estimar 
uns 80% de jovens entre os voluntários 
nas sextas. São jovens que passam a 
noite cortando cabelo de mendigo, 
fazendo curativo, dando o seu 
testemunho, a sua presença, o seu vigor. 
Aquilo serve como um despertar para 
aquelas pessoas que estão largadas. As 

pessoas que estão nas ruas me 
perguntam: "Puxa, mas por que aquela 
menina tão bonita veio com vocês?" Eu 

. digo: "O amor de Deus supera todas as 
coisas." (Luís Monteiro) 

A parceria com o JJ!! Batalhão 

Há uma instituição que tem nos 
auxiliado muito, que é a Polícia Militar. 
Logo no início do nosso trabalho eu fiz 

uma carta pedindo para que a polícia 
pusesse uma viatura o nosso dispor. Daí 
que o sub-comandante do 13º Batalhão 
da Polícia Militar se interessou pelo 

nosso trabalho e de um tempo para cá, 
nem precisa mandar a carta que a 

viatura já está lá à nossa disposição. 
(Luís Monteiro) 

Os membros da igreja sustentam 
o trabalho 

Nós não temos outro financiamento que 
o da comunidade. A igreja passa uma 
verba para nós e nós vamos ao 
supermercado, escolhemos tudo para a 
refeição dos sem teto. Nós queremos ter 
o orgulho de apresentar aquela refeição 
que oferecemos para qualquer um: ela é 
feita com todo o capricho e cuidado. já 
pensou você estar lá fazendo este 
trabalho e de repente aparece uma 

comida estragada? Chega a televisão, a 

imprensa e tal. Como você, que é 
responsável por esse trabalho, vai ficar? 
Então, nós vamos com o melhor. Até a 
roupa que distribuímos para eles, temos 
todo o cuidado de verificar se não estão 
rasgadas, furadas, com defeitos, para 
você dar alguma coisa que eles possam 
de fato usar. (Luís Monteiro) 



11 - Histórias: uma crônica 
da "rua" 

Pequena sociologia da circulação 
da população de rua 

É interessante o modo como a 
população de rua se organiza: há dias 
que só atendemos a meninos de rua, há 
dias que são só mulheres, ou só homens. 
Não sei qual é o fenômeno, mas parece 
que eles circulam assim, segundo estes 
recortes de idade e gênero. Depois, é 
raro que apareçam as mesmas pessoas, 
porque eles mudam de local. Com 
exceção de dois ou três que são cativos 
do lugar, o restante é rotatório. Das 100 
ou 1 50 pessoas que atendemos na Praça 
Tiradentes, 2/3 são pessoas que nunca 
tivemos contato antes. Isto também 
conduz a um certo ciclo: eles se movem 

de norte a sul, o que dá uns 6 ou 9 
meses para que voltem a aparecer de 
novo no mesmo lugar. (Luís Monteiro) 

A busca do discernimento entre 
"carente' e "profissional de rua" 

O projeto tem casa de recuperação de 
menino de rua, casa de recuperação de 
prostitutas, casa de recuperação de 
viciados. Após um período de 
acompanhamento, você tem que 
descobrir se aquela pessoa está 

querendo de fato sair da rua, porque 
existe o profissional da rua, aquele que 
está vivendo na miséria absoluta, mas 
está tirando o seu sustento dali, então 
eles não querem sair da rua, são 
profissionais da rua de fato. 

Muitos ali estão por circunstâncias 

diversas. Às vezes perdeu o emprego, 
abandonou a família; a maioria deles é o 
vício: o álcool, a droga, a bebida 
principalmente. A partir da bebida 
começam a vir todos os demais vícios. 
(Luís Monteiro) 

Mulheres e idosos nas ruas 

Existem dois segmentos sociais que 
quando caem na rua tornam-se 
especialmente carentes, gerando um 
forte sentimento de piedade: o velho e a 
mulher. A mulher, em qualquer 
circunstância, qualquer passo errado 
que dê na vida, é logo punida pelo seu 
pai. O pai é o primeiro a expulsá-la de 
casa complicando ainda mais as coisas. 
Com o velho, são os filhos, os netos, 
que não o querem por perto. Um 
estorvo. 

Atualmente nós estamos iniciando um 
trabalho com idosos, pessoas maiores de 
65 anos. Estamos encontrando mais 
pessoas idosas nas ruas e dá pena você 
ver um velho largado na rua, sem a 
menor condição de sobrevivência. 

Para trabalhar na recuperação das 
mulheres temos que levar em conta uma 
forte característica delas: elas se apegam 
muito a tudo. O homem não, ele larga 
mulher, larga filho. O homem na rua 
está sozinho, mas dificilmente você 
encontra uma mulher na rua sozinha: 
geralmente ela está com o filho. Na 
semana passada, encontramos uma 
senhora com oito crianças, o maior tem 
1 7 anos e tem uma deficiência física. 
Trabalhamos com essa mulher por dois 
meses e, graças a Deus, ela, com seus 
próprios esforços, conseguiu sair da rua. 
Alugou um barraco aqui na região 
próxima ao Sambódramo e está 
morando lá. Nós a acompanhamos, 
demos roupa, alimentos e essa pessoa 
está, graças a Deus, iniciando a sua vida. 
Então, a mulher não se separa desses 
valores familiares, ao passo que o 

homem, onde chega, larga, vai embora e 
tudo bem. 

Por outro lado a mulher é dominada 
facilmente, se ela se envolve com o 
vício, aparece logo um traficante que a 
adota e aí fica difícil sua recuperação. 
(Luís Monteiro) 

1031! 



O velho na frente da igreja 
Apareceu lá na igreja há uns quatro 
meses atrás e ficou na porta da igreja. 
Todo dia, estava lá o velho: dormia na 
igreja - 62 anos - e nós não sabíamos 
mais o que fazer com ele. Eu só sei que 
chegou um dia que eu -a pressão era 
tanta, os garotos da igreja ligavam lá 
para casa- resolvi tirar o velho dali: 
tentei achar um abrigo e não encontrei 
nenhum então resolvi levá-lo para uma 
pensão na Praça Tiradentes. Eu perguntei 
para o rapaz da possibilidade de 
hospedá-lo lá. Ele perguntou: "Mas ele é 
mendigo?" Eu disse: "Não, é um 
conhecido meu, chegou do Norte e 

precisa de um lugar para ficar, enquanto 
eu arranjo uma colocação definitiva 
para ele." "Tá legal, então traz ele para 
cá." Mas o velho era mendigo, vivia na 
rua e eu fiquei naquela: "E agora? O que 
é que eu vou fazer?". 

Então eu levei ele para a igreja, dei 
banho nele, comprei pasta de dente, 
sabonete, arrumei o velho todinho, botei 
roupa nova nele, comprei gilete por 
causa da barba grande dele, dei uma 
penteada e levei ele para a pensão. 
Fomos para a Praça Tiradentes e 
jantamos juntos num botequim por lá. 
Quando ele se sentou na mesa e viu um 
prato de comida de uma forma digna 
para ele, ele não sabia se chorava, se 
comia, se me agradecia, se sorria. 
Naquele instante eu pude perceber o 
seguinte: " Puxa vida! Alguém dá tanto 
valor a um prato de comida de um 
botequim, em um pé sujo da Praça 
Tiradentes!" Aquilo me tocou e eu tive 

que segurar as lágrimas para não chorar 
junto com o velho. 

Quando cheguei na pensão, uma cabeça 
de porco, o quarto dele era um cubículo, 
deveria ser um pouco maior que essa 
mesa. Uma cama simples, um ambiente 
desagradável. Mas quando ele viu uma 
cama forrada para dormir, ele passou a 
mão na cama de um lado a outro e 

disse: "Meu Deus do céu! Não acredito 

que hoje eu vou dormir numa cama!". 
Contrastes como estes nos despertam e 
nos trazem muita felicidade na 
realização do nosso trabalho. (Luís 
Monteiro) 

No limiar da mendicância 

Entre as pessoas que a gente atende, 
muitas são migrantes- do sul ou do 
nordeste, aparece gente de todos os 

. lados. São pessoas que viviam aqui, não 
. tinham família, perderam o emprego, 

foram roubadas, ficaram sem 
documento, etc. Para ele sair de uma 
situação estável para a condição de 
mendigo é questão de uma semana. Tem 
o caso do "Gaúcho" por exemplo: em 
uma semana já era mendigo da Praça 
Tiradentes. Ele bebia, ficou de porre um 
dia e aí roubaram todos os documentos 
dele mais seu dinheiro. Não quis voltar 
para a terra dele. Conclusão: virou 

mendigo. Nós pegamos esse rapaz, 
começamos a trabalhar com ele, ele 

largou a bebida, arranjamos emprego 
para ele numa clínica aqui na Gávea, 
recuperou a sua vida, ficou um ano 
trabalhando. 

Passado um ano ficou desempregado e 
no Natal passado eu encontrei o gaúcho 
na Praça Tiradentes. Ele ficou se 
escondendo para não me encontrar. Deu 

pena dele não querer ser visto da forma 
que estava. Aí teve uma hora que eu fui 
na direção dele, ele fingiu que não me 
viu, desviou e foi para o outro lado. 
Umas três vezes ele se recusou a se 
aproximar de mim. Outra vez, de 
repente, eu ia passando e ele saiu de trás 
de um poste num pulo e me abraçou. 

Você precisava ver com que carinho. Eu 
disse: "Gaúcho! Você aqui de novo!" 
Ele disse: "Pois é, caí de novo, mas vou 
me levantar." "Tá legal, então passa lá 
na igreja." E ele passou na igreja depois 
e eu soube que ele já tem emprego e 
está bem de novo. Quedas como esta 
são muito constantes na vida destas 
pessoas. (Luís Monteiro) 



Respeito ao pudor dos sem teto 

A gente vai para a rua de madrugada. 

Um dos motivos pelos quais os sem-teto 
gostam do nosso trabalho é o fato da 
gente trabalhar de madrugada. Porque 
eles têm pudor, eles não gostam de você 
estar fazendo um trabalho com eles na 
rua durante o dia. Teve até um que 
chegou e disse:: "Eu gosto do trabalho 
de vocês porque vocês não têm interesse 
em aparecer. Poderiam muito bem 
chegar aqui meio-dia, mas não, vocês 
chegam de madrugada ... " (Luís 
Monteiro) 

III - Quênia, Cláudia e 
Felipe: o "point" da Praça 

Tiradentes 

A trajetória de Quênia 

Acho que o que me levou a participar da 
Madrugada foi a história dos meus pais: 
eles vieram de famílias muito pobres. 
Tem até uma história que minha mãe 
conta: ela foi no supermercado e viu um 
pedacinho branquinho no chão. Ela 
pensou que era queijo. Ela abaixou, 
pegou aquele pedaço na mão e levou 
para a boca: foi aí que ela percebeu que 
aquilo era um pedaço de sabão de cocô. 
Então eu cresci sabendo que o que eu 
tinha era um privilégio que, por 
exemplo, meus pais não tiveram. 

Eu moro no bairro do Flamengo, onde 
não tinha nenhum pobre na rua, só 
aquele pessoal com a sua casinha, o seu 
carrinho e eu comecei a observar que 
cada vez estava aparecendo mais gente· 
no chão, mães com crianças, pedintes e 
aquilo foi me deixando insatisfeita, 
porque eu queria fazer alguma coisa. 
Calhou de ser na mesma época que a 
Catedral abraçou o projeto e eu pensei: 
"Demorô! É isso aí! Estamos aí!" A 
Madrugada do Carinho era exatamente o 
que eu imaginava; a gente faz uma 
devocional antes, ou no Colégio Batista, 
ou na igreja mesmo e depois a gente vai 

para o nosso "point", que é lá na Praça 
Ti r adentes. 

A princípio não foi muito fácil, não, 
porque realmente, uma aproximação 
com aquelas pessoas maltrapilhas e 
malcheirosas, não é fácil. Mas pela 
misericórdia de Deus a gente foi se 
acostumando, né. E o que eu observei 
muito é que muita gente quer ser 

ouvida, quer que a gente chegue perto, 
quer falar. Então, às vezes eu não falava 
nada, só ficava ouvindo as pessoas 
falando da vida delas e, quando eu 
podia, orava com a pessoa, 
encaminhava para cortar o cabelo, fazer 
o curativo, para ser atendido por uma 
pessoa que pudesse dar uma palavra 
melhor, quando eu achava que não 
estava me fazendo ser entendida. 

Uma relação que me gratificou muito foi 
com os travestis e as prostitutas. Porque 
no começo ficava muito travesti ali. E 
eles vinham e falavam: "Ah! Que legal 
que vocês estão aqui! Eu gosto muito e 
vocês! E passava um carinho, uma coisa 

assim, porque eu sempre tive muito 
medo de travesti, não sei porquê. Eles 
vinham, conversavam, pediam para 
ajudar a escolher as roupas que eles 
queriam levar e a conversa corria 
normalmente ! Isso é muito interessante, 

porque ali na Praça Tiradentes, em geral 
a gente passa com receio do rosto deles, 
meio amedrontada. 

A gente não pode obrigar outras pessoas 
a terem o mesmo sentimento que a 
gente, mas às vezes eu estava lá na 
igreja, nos domingos e de repente 
chegava um mendigo, uma pessoa mal 
trajada, fedendo. Ficava aquele mendigo 
sentado sozinho num banco da igreja e 
os outros todos sentados em outros 
bancos, longe, distantes. Isto é uma falta 
de amor, não é? (Quênia Baptista dos 
Santos) 

A experiência de Cláudia 

Eu sou cantora evangélica e sempre 
ouvia falar lá na igreja sobre a 



Madrugada do Carinho e esse nome tão 
bonitinho me chamava a atenção. 
"Como é que é isso? O que é feito na 
madrugada do carinho?" Em março, fui 
pela primeira vez na Madrugada do 
Carinho e minha maior motivação foi o 
fato de estarmos levando a palavra de 
Deus, estarmos indo buscar aquelas 

almas perdidas nas ruas e dar um pouco 
o tempo da gente, se dedicar para 
conhecer o que é diferente. Porque a 
gente tem muito preconceito com aquilo 
que é diferente, marginalizado, ou 
estranho. Então, eu fui numa de 
curiosidade mesmo. 

O impressionante é que quando você 
chega lá, você esquece um pouco de 
você, seus problemas se tornam muito 
pequenos. Aquelas pessoas parecem 
estar carentes de tudo: de uma atenção, 
de um sorriso, de uma conversa, de um 
tempo seu. Por outro lado, quando a 
gente chega lá e vê pessoas totalmente 
diferentes das pessoas com que nós 
convivemos normalmente, é incrível 
como Deus opera no nosso coração. 
Deus coloca esse amor quando a gente 
se dispõe a fazer alguma coisa pelo 
outro. É impressionante como a gente 
passa do medo para um interesse pela 
vida delas. 

Uma vez, fiquei quase duas horas 
conversando com um travesti e a forma 
como ele se abriu para mim, me falou 
dele, da vida dele, como ele começou, 
mas como tinha voltado o desejo de sair 
daquela vida, mas que existia uma voz 
que falava que ele devia continuar 
naquela vida. 

E é maravilhoso quando você vê uma 
pessoa que estava caída aceitar 
realmente jesus, aceitando o que jesus 
veio trazer para nós, o sacrifício que ele 
fez, a forma como ele se posicionou no 
mundo, ele não ficou só tendo uma vida 
de prazeres, uma vida regalada, não, ele 
veio para os simples, os humildes e se 

posicionou junto dessas pessoas. Então, 
quando você vê uma pessoa sendo 

transformada mesmo, não só por fora, 
fazendo a barba, cortando o cabelo e se 
alimentando, mas principalmente, a 
mudança que vem de dentro ... 

Através deste trabalho a visão da gente 

muda com relação a muitas coisas, com 
relação a " por que nós estamos aqui, a 
que viemos". O interessante é que a 

gente não faz isso para ganhar alguma 
coisa, ou para nossa justificação, porque 

·já fomos justificados pelo sacrifício de 
· jesus. O que nos move é o amor e a 

possibilidade de ver algumas vidas 
modificadas. (Cláudia Machado) 

A experiência de Felipe 

Eu nasci num lar evangélico mas vivi 
muito tempo fora da igreja. Voltei 
porque eu comecei a entender o amor 
de Deus pela minha vida e que esta 
experiência não poderia ficar só comigo. 
O que mudou é que eu não freqüentava 
mais só a igreja, mas começava a 

aprender a seguir os princípios de Deus 
para a minha vida. A partir dessa 
experiência, eu fui sentindo que outras 
pessoas precisavam também ouvir a 
mesma coisa que eu ouvi. 

Quando ouvi sobre este trabalho na 
Praça Tiradentes, Deus me tocou para 

que eu me engajasse nisto. Neste 
trabalho a gente enxerga a pessoa como 
corpo, alma, espírito e ela tem que ser 
atendida nas três necessidades: na alma 
- a gente conversa com as pessoas, 
conversa sobre os problemas dela, os 
nossos problemas e a gente fala o que 
jesus pode fazer em relação ao espírito 
dela, porque separado de Deus não há 

salvação. Mas a gente entende que tem 
essa terceira coisa que é o corpo. Porque 
é meio complicado para a gente pregar 
o evangelho, conversar sobre mudança 
de vida com uma pessoa que está com 
fome. E eu não posso falar de amor em 
relação à vida dessa pessoa, se eu não 
estiver demonstrando através das m inha 
atitudes, não só através das minhas 
palavras. 



O que motiva? Isso é um consenso geral 
da nossa igreja: o amor. A gente crê que 
a pessoa pode ser mudada. Se eu vou lá 
na Praça Tiradentes passar uma 
madrugada inteira achando que o meu 
trabalho vai ser em vão, eu prefiro ficar 
em casa, dormindo. Cada pessoa ali 
pode ser mudada através de um ato. 
Então isso motiva a gente. Porque um 
dia a gente foi mudado e a gente quer 

ver essa mudança não só na gente, mas 
em todo mundo com quem a gente está 
falando, principalmente aqueles que não 
são aceitos pela sociedade, aqueles que 
são marginalizados, aqueles que são a 
escória ao chegar no mundo. A gente 
quer mostrar que você pode estar lá 
embaixo ou lá em cima, que o que 
interessa é que Deus te ama e a gente 
vai mudar, vai fazer tudo que está ao 
nosso alcance para ver essa mudança na 
vida de cada um deles ali. (Felipe 
Ferreira) 

IV- Questões e Desafios 

1 - A Madrugada do Carinho 
diante das outras campanhas 

Olha, nós não entramos na campanha 
do Betinho, porque tínhamos certeza 
que estávamos fazendo algo muito 
semelhante. E nós estamos atentos para 
participar em outras campanhas, nas 
calamidades por exemplo. Nas chuvas 
ano passado nós fizemos uma grande 
campanha na igreja e atendemos lá em 
Jacarepaguá. Atendemos mui tas pessoas 
do Rio Grande do Norte, onde a igreja 
ajuda um projeto chamado "Rumo ao 
sertão". Nós mandamos periodicamente 
roupas e agasalhos para essas pessoas 
carentes. (Luís Monteiro) 

2 - Primeiro os domésticos da fé 

A Bíblia diz "primeiro os domésticos da 
fé" e esses domésticos da fé, carentes e 
tal que estão no nosso meio, graças a 
Deus estão muitíssimo bem atendidos. 
Há uma junta, composta por cinqüenta 

oficiais da igreja, que cuida 
especialmente dessas pessoas que 

porventura estejam desempregadas, 
viúvas, órfãos e que estejam envolvidas 
na igreja. (Luís Monteiro) 

3 - Relação com os políticos e a 
política 
Com relação à política, ao político 
propriamente dito, esse é um caso sério. 
Se você abrir uma portinha assim, eles 
vão querer estar lá na frente com o 
santinho deles. Nós temos muito 
cuidado com isso aí. Agora, há uma 
coisa que nós estamos vendo de forma 
muito salutar: o prefeito da cidade, 
tendo em vista os trabalhos 

desenvolvidos pelas igrejas evangélicas, 
criou um conselho para ouvir as 
reivindicações dessas igrejas e dar 
suporte. Criou um conselho chamado 
"Consepas"- Conselho Eclesiástico para 
a Ação Social" -do qual eu sou membro 
titular. 

Nós, membros de igrejas que temos esse 
trabalho, estamos levando as nossas 
propostas para o Conselho, estamos 
montando uma série de estudos (o 
Conselho tem apenas dois meses de 
existência) e eu acredito que tenha sido 
uma coisa de Deus. A idéia do prefeito 
foi muito boa e fico muito feliz em ver o 
governo municipal tendo essa 
preocupação em reconhecer o trabalho 
que não só a nossa igreja, mas a Igreja 
Batista, Metodista, etc., estão fazendo. 
(Luís Monteiro) 

4 - Há alguma especificidade em 
ser jovem e ser evangélico? 

No meio evangélico a pessoa desde 

cedo já se acostuma com os projetas da 
igreja, sabe o que a igreja oferece e o 
que ela pede engajamento. Se a pessoa 
continua na igreja ela vai se definindo 
sobre o que vai fazer e até dentro das 
suas aptidões naturais. 

Por exemplo, dizem que os evangélicos 
lêem mais. Por quê? Porque a gente lê a 



Bíblia, temos aquele hábito de leitura 
diária da Bíblia. No caso da Madrugada 
do Carinho, porque têm muitos jovens 
ali? Por que os que têm essa aptidão 
para a ação social já estão naturalmente 
engajados naquilo que é uma 
necessidade da igreja. Por que as 
pessoas mais velhas não estão 
participando tanto? A meu ver, é porque 
essas pessoas já têm os filhos para criar, 
têm que trabalhar, dar um sustento para 
a família. Então, é natural que ela não se 

engaje tanto quanto nós jovens. 
Além disso, o jovem evangélico prefere 
nas noites de sexta -feira fazer trabalhos 
como a Madrugada do Carinho - tem 
gente que gosta de boate, tem gente que 
acha que é certo. A gente prefere ir para 
outras atividades na noite de Sexta-feira. 
Lá nós sempre temos convívio com os 
outros jovens fazendo algo que nós 
julgamos correto e que acrescenta algo 
para a alma e a vida das outras pessoas. 
. (Quênia Baptista dos Santos) 



Início do Projeto 

O CEFLURIS (Centro Eclético de Fluente Luz Universal Raimundo lrineu Serra) utiliza 
o princípio da Ayuasca -droga usual nos ritos xamânicos entre as tribos amazônicas
como componente no desenvolvimento espiritual. Atualmente tem a sede na Serra do 
Mapiá- no interior da floresta amazônica- e 40 centros espalhados pelo Brasil e 
exterior. 

foco 

Disseminação de valores: harmonia, amor, verdade, justiça. Estabelecer solidariedade 
entre membros do grupo. 

Atividades Principais 

Na comunidade da Serra do Mapiá: escola, posto de saúde e igreja. 

Área de Atuação 

A sede fica na Serra do Mapiá (Ac) e tem 40 centros pelo Brasil e exterior. 

Depoimentos em 28/08/97 

Suzana Cabral 

Conta tos 

No Rio de janeiro - Rua Campos da Paz, 1 04 - Casa 3 - Rio Comprido 
CEP: 20250-460- Tel.: (021) 293 1676 



A JuvENTUDE NO SANTO DAIME 

Os jovens no 
Daime da 
Floresta 

-------,~-=-----

Depoimento de Suzana Cabral 

A comunidade que fica na Serra do Mapiá 

tem uma população de cerca de SOO 
. pessoas. Fica no interior da Floresta 
· Amazônica, há dois dias do município 

mais próximo que é Boca do Acre. Neste 
ambiente, o jovem vive, como todo 
mundo lá, uma realidade dura, da luta 

pela sobrevivência mesmo. Quer dizer, 
ele entra em contato com as coisas 
fundamentais da vida. Por outro lado, 
parece que a circulação e mistura entre 
jovens que vem da cidade e passam um 
tempo no Mapiá, ou jovens que nascem lá 
e resolvem passar um tempo na cidade, 
tem dado resultados interessantes. Por 
exemplo, alguns vão para a cidade 
interessados em apreender a mexer com 
motor de canoa para andar nos lgarapés, 
outros para se capacitar como agentes de 
saúde e ofícios afins. De um modo geral, 
este ambiente de mistura entre os povos 
da floresta e da cidade tem fascinado a 
juventude. 

Os jovens no Daime da cidade 

Temos quatro valores básicos na nossa 
doutrina: harmonia, amor, verdade e 
justiça. Isso parece bater muito forte 
entre os jovens- eles assimilam e se 
identificam facilmente com esses valores 
- mas ao mesmo tempo não é fácil 
sustentar esses valores espirituais num 
ambiente urbano. 

Depois, o hábito de estabelecer uma 
certa solidariedade entre os membros do 

grupo- como a visita às pessoas 
doentes, o cuidado em dar conforto e 
assistência espiritual para quem precisa 
- e a forte presença da música, que faz 
parte da doutrina, são outros dois 

aspectos que atraem os jovens. 



Socialização no Daime e escolha 

É natural que a criança que nasceu de pai 
e mãe no Daime siga a doutrina. Ela foi 
criada na igreja. Mas chega um momento 
que ela vai poder optar. Eu por exemplo, 
tenho dois filhos que foram comigo no 
Mapiá, hoje um segue outro não. E todos 
vivemos juntos. 

Agora, é interessante a gente lembrar as 
trajetórias que vêm no outro sentido: de 
jovens que chegam no Daime, uns até 
que saem das drogas, se ligam na 
doutrina, descobrem sua espiritualidade, 
passam a acreditar em Deus, conhecem 
jesus. Frente a esta descoberta os pais da 
minha geração, absolutamente ateus, se 
arrepiam inteiramente: "meu filho agora 
está ficando carola?" Há muitos casos de 

jovens, pessoas com trajetórias de 
esquerda ou até pesquisadores que vão 
lá de curiosos, experimentam, se 
interessam, descobrem e depois não 
conseguem assumir perante a família: 
" olha, a história é essa". 

As técnicas rituais e o preconceito 

Nós desenvolvemos rituais com 
trabalhos espirituais - que envolve 
todos: adultos, jovens e crianças em 
torno da música e do hinário. Também 

temos os trabalhos específicos - que é 
quando entra o cipó. O Daime nunca é 
consumido fora do ritual. Mas 

atualmente nós estamos passando por 
uma fase muito difícil porque quando se 
fala em Daime, ninguém sabe 
exatamente o que é mas todo mundo 
tem uma opinião. E a mídia tem a sua 

parcela na formulação da opinião 
desfavorável. 
Por outro lado o Conselho Federal de 
Entorpecentes volta e meia focaliza o 
Daime para estudar de novo e checar se 
o uso da droga pode ser liberado ou 
não. Eles vão lá, pesquisam e liberam: 
"tudo bem, no uso do ritual pode". Passa 
um tempo e voltam, estudando tudo de 
novo. Mas talvez tudo que mexa com 

religião e alguma coisa que possa ser 
confundida com droga tenda a gerar 

muito preconceito. 

Desafios 

1 -Acolher visitantes e curiosos 

Muita gente chega, assim, com 
curiosidade ou atrás da droga mesmo. 
Eu própria, há 15 anos atrás fui de 
curiosa. Por um lado existe uma regra no 
grupo de "ninguém convidar ninguém" 
não se faz proselitismo. Por outro, 
ninguém pode controlar a curiosidade. 
O que nós costumamos fazer nos 
centros é encaminhar todo visitante para 
uma conversa - uma espécie de 
entrevista com oração. Esta oração 

acontece todos os dias. Aí já entra o 
bailado, a nossa música e assim a pessoa 
se familiariza um pouco com o lado do 
ritual. Caso a pessoa tenha algum 
impedimento de ordem psíquica ou algo 
no gênero, ela é orientada a não 
experimentar o chá. Mas nós não 
impedimos ninguém. O chá deve ser 

usado de forma generosa. 

Por outro lado, a experiência com o chá 
é muito importante. Tem gente que vai 
uma vez e não gosta- some. Têm outros 
que voltam, conseguem perceber a 
diferença entre as coisas e acaba 
mudando um pouco a sua maneira de 

ser. 

2 - A relação entre o povo do 
Daime e o povo da Floresta 

A Comunidade da Serra do Mapiá fica 
encravada na floresta numa região muito 
pobre. Isto significa que nós tivemos que 
criar tudo por lá: escola, creche, posto 
de saúde, etc. É um oásis de vida 
organizada. Então, muita gente acaba 
vindo de fora para ser atendida na nossa 
escola ou no nosso posto. Desta forma a 
comunidade não apenas gere a si 
mesma como atende para fora dos seus 
próprios limites. (Suzana Cabral) 



Início do Projeto 

Na década de 60, o mestre Bhaktivedanta Swami Prabhupada veio da Índia para 
ensinar a tradição Vaishnava (monoteísta e devocional no hinduísmo) ao ocidente. 

Formou-se desde então o movimento Hare Krishna, que foi associado, desde sua 
origem, ao movimento mais amplo da contracultura. 

Foco 

O foco do movimento Hare Krishna é a devoção e a sua educação baseia-se no amor. 
Diferencia-se assim de outras tradições indianas, mais gnósticas, como a Yoga. Guru 
Kula é a escola tradicional da cultura indiana, onde o aprendizado da pessoa é feito 
com relação ao absoluto, Deus, e que envolve a preparação Hare para a vida familiar 
e social, está especialmente dirigida aos jovens. 

Atividades Principais 

Vida em comunidade e realização, divulgação editorial e desenvolvimento de 
atividades filantrópicas para os de fora, com o projeto Hare Krishna Alimentos para a 
Vida. 

Área de Atuação 

Fazenda Hare Krishna em Pindamonhangaba 

Parcerias Principais 

Ação da Cidadania, ISER (lnter-religioso) 

Depoimentos em 28/08/97 

Loka Saksi Dasa (sacerdote Brahmana e professor de sânscrito) e Sachidevi 

Conta tos 

Loka Saksi Dasa a/c Sachidevi - Rua Estados Unidos, 340. 
Parque das Nações- Pindamonhangaba - SP - CEP 12400-000 
Tel. (012) 243-2002/ 243-2249 - Fax: (012) 243-2989 



I -As origens e 
as comunidades 
contemporâneas 

A JuvENTUDE NO 
HARE KRISHNA 

Depoimentos de Loka Saksi Dasa 
(sacerdote Brahmana e professor de 

sânscrito) e Sachidevi (jovem nascida 
e criada na comunidade) 

Movimento Hare Krishna e a 
contra cultura 

Muita gente pensa que o Hare Krishna é 
um movimento de contracultura. Mas o 
que houve foi uma coincidência 
histórica: quando o nosso mestre 
espiritual Prabhupada saiu da Índia, na 
década de 60, divulgando a filosofia 
Hare Krishna, a juventude norte
americana estava envolvida naqueles 
movimentos de protesto contra a guerra 
do Vietnã, buscando alternativas 
ecológicas e contra o establishment. O 
movimento Hare Krisna veio muito ao 
encontro da apreensão dessa juventude, 
com seu pacifismo, sua noção ecológica 
do amor à vida e seu aspecto não 
repressivo. Mas hoje, aqueles "jovens" 
têm os seus 50 anos e muitos deles são 

os pais dos jovens atuais do movimento. 
(Loka Saksi Dasa) 

Vida em comunidade e . 
consumismo 

No Brasil nós temos várias 
comunidades: esta de 
Pindamonhangaba, a de Parati no Rio de 
Janeiro, outra em Caruaru no nordeste, 
uma no Amazonas. As comunidades são 

muito importantes para o 
desenvolvimento Hare Krishna. Ali as 
pessoas têm a possibilidade de ter uma 
vida muito simples, em contato com a 
natureza, com uma proposta ecológica, 
sem muito consumismo. Isto permite 



que o pensamento seja elevado, que 
voltemos nossa atenção para as 
necessidades interiores. O consumismo 
impede esta relação da pessoa consigo 
própria. (Loka Saksi Oasa) 

A definição do ser pelo servir 

No Hare Krishna, o ser é definido pelo 
servir- ele para vir a ser tem que ser-vir 

-dá até para fazer um trocadilho. O 
termo que usamos é Samkirtana, que 
significa "congregacionalmente todos 
nós podemos glorificar a Deus". Quer 
dizer, o servir está na base do 
conhecimento da verdadeira essência da 

alma. O desenvolvimento espiritual 
envolve portanto o reconhecimento da 
centelha de Deus em si e nos outros. 
Uma das consequências disso é o 
desenvolvimento do trabalho assistencial 
em toda comunidade Hare Krishna. 
Quando, por exemplo, nós acolhemos 
aqueles jovens hippies. Inicialmente eles 
não valorizavam a autoridade, eram 

anarquistas por natureza, vários deles 
estavam entregues às drogas. O 
movimento Hare Krishna devolveu a 
razão de viver a essas pessoas. No 
movimento eles descobriram a Yoga, o 
auto-controle, a meditação, enfim, 
descobriram o desenvolvimento do auto
controle e da espiritualidade. 

Por outro lado, nós sabemos que o 
irmão que tem aquele "mantra" no 
estômago- o roam da fome- não tem 
possibilidades de ouvir o "Om", que é 
um mantra sagrado. Quer dizer, a 
doação de alimentos e um tratamento 
correto dos alimentos faz parte da nossa 
assistência social. O Hare Krishna 
Alimentos para a Vida é o projeto 
responsável pelo desenvolvimento de 
atividades neste sentido. Teve uma 
atuação importante na Campanha da 
Fome no Rio de janeiro, oferecendo 
refeições para a população de rua no 
Centro do Rio toda semana. (Loka Saksi 
O asa) 

li - Valores, parcerias e 
-novas geraçoes 

Proximidade com o movimento 
ecológico 

A questão ecológica também está 
relacionada com essa concepção 

ontológica. Quando dizemos que o "ser 
se define pelo servir" isto envolve o 

· serviço a todo o ser vivo, pois a vida não 
se limita à humanidade. Como as nossas 
comunidades estão situadas em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAS) nós 
ajudamos em muito a ampliar as noções 

de proteção e preservação da natureza 
nesses lugares. E nós sabemos que 
geralmente isto é complicado porque 
dificilmente existem opções econômicas 
para as populações locais que não seja 
extrativista ou "destrutivista" ... (Loka 
Saksi Dasa) 

Autocontrole e caridade 

Ao contrário do que possa parecer à 
primeira vista, a busca de autocontrole e 
a dedicação aos outros não são duas 
posturas incompatíveis. Por mais que o 
autocontrole envolva um voltar-se para 
si, a busca da pessoa em conhecer a 
verdadeira natureza do Eu, a partir deste 
maior auto conhecimento a pessoa vai 
entrar em cantata com aquilo que é 
eterno, o que envolve o reconhecimento 
de que a verdadeira natureza do Eu é 
servir aos outros. Quer dizer, há uma 
circularidade e interdependência entre 
as duas posturas: a pessoa que realmente 
adquiriu auto conhecimento e auto 
controle inevitavelmente irá servi r aos 
outros. (Loka Saksi Oasa) 

Socialização na comunidade e 
escolha 

É natural que os filhos das pessoas da 
comunidade sigam a filosofia Hare 
Krishna- isto acontece com qualquer 

religião. Mas ao mesmo tempo, quando 
essas crianças se tornam jovens, elas 



podem escolher, já que na juventude 
elas provavelmente possam querer 
experimentar outras coisas ou possam 
desejar outras coisas para sua vida. Tem 
muitos jovens que saem, ficam um 
tempo fora e depois voltam. Sachidevi 
por exemplo, que nasceu e viveu quase 
toda sua vida na comunidade de 
Pindamonhangaba, vai fazer a faculdade 
de Psicologia no Rio de 
janeiro.(Sachidevi e Loka Saksi Dasa) 

Escola Hare Krishna com registro 
noMEC 

Em Pindamonhangaba nós criamos uma 
escola que segue a nossa doutrina e ao 
mesmo tempo é aberta ao público. É 
uma escola de certa forma "normal" que 
aceita alunos que não são do Hare 
Krishna. A escola tem o registro no MEC 
(vai do primário ao 3º ano do segundo 
grau) e está de tal forma integrada à 
comunidade local que os alunos até 
participam, no dia 7 de Setembro, do 
desfile da Pátria. 

Claro que nós não podemos lançar mão 

da nossa doutrina- nossa convicção é o 
que nós temos de melhor e portanto, o 
que temos para transmitir. Mas não 
queremos doutrinar ninguém. Porque na 
verdade, a opção religiosa é algo que a 
pessoa tem que fazer por si, senão não 
será opção. (Loka Saksi Dasa) 

Religião de raiz e o ecumenismo 

Eu acho que religião não se muda. Por 
exemplo, eu sou sacerdote no Hare 
Krishna, há 25 anos mas eu sei que, num 
certo sentido, nunca deixei de ser 
cristão. Você pode mudar de 
denominação, mas a sua essência já está 
delineada. Isso não se muda. Agora 
conhecer as outras religiões é importante 
e saudável nesse processo de auto 
conhecimento. Minha filha por exemplo, 
saiu dois anos da comunidade para 
estudar num colégio católico. Ela queria 
conhecer alguma coisa do cristianismo e 
foi. A nossa intenção é fazer as pessoas 
serem responsáveis e conscientes na sua 
vida. Essa é a nossa tônica. (Loka Saksi 

O asa) 
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Início do Projeto 

A tônica do projeto, criado em outubro de 1996, é formar pontes sociais e jurídicas 
entre o direito e as comunidades carentes. Para cumprir esse objetivo, os Balcões são 
instalados em parceria com organizações que tenham inserção anterior nessas 
comunidades e com mediadores locais na equipe (os agentes comunitários). O projeto 
está ligado ao Viva Rio e é subsidiado pelo Ministério da Justiça. 

Foco 

Os Balcões de Direitos são formados por equipes de jovens advogados, estudantes de 
direito e mediadores locais, no intuito de oferecer um atendimento jurídico 
permanente e informado às comunidades (freqüentemente comunidades de favelas). 

Atividades Principais 

Fornecimento da documentação básica e prestação de assessoria jurídica (área civil) às 
comunidades. 

Área de Atuação 

Na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente nas seguintes comunidades: 
Chapéu Mangueira e Babilônia (Leme), Rocinha (São Conrado), Santa Marta 
(Botafogo), Maré(Bonsucesso) e Rio das Pedras (Jacarepaguá). 

Parcerias Principais 

Viva Rio, Defensaria Pública, IFP, Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Clínica da Violência, 
INSS, Delegacia dos Bairros, Batalhão da PM, Associação de Moradores, Associação 
de Magistrados, Justiça Federal, OAB. 

Depoimentos em 3/07/97 

Pedro Strozemberg, Pedro Pena e Maria Luíza de Luna (Malu) - jovens advogados. 

Conta tos 

Pedro Strozemberg- Rua Ladeira da Glória, 98 - Glória- Cep: 22241-120 
Tel: 556-5004/556-5923 - Fax: 558-1381 - Email: vivario@ax.apc.org 



Início ... 

BALCÃO DE DIREITOS 
Depoimentos de Pedro Strozemberg, Pedro 

Pena e Maria Luíza de Luna (Malu) -
jovens advogados. 

Um novo jeito de se fazer justiça 

A formação da equipe era uma 
preocupação fundamental no nosso 
projeto: ela não poderia ser muito 
técnica, teria que ter uma grande 
disponibilidade de tempo e de vontade 
para este ir e vir no atendimento à 
comunidade. Sobretudo, a equipe teria 

que falar com as pessoas, tinha que ter 
uma linguagem direta e despretensiosa. 
Aventura, disponibilidade de tempo, 
informalidade na linguagem e 
preocupação social: isto tudo nos 
conduzia a quem? Aos jovens 
advogados e estudantes de advocacia. 
(Pedro Strozemberg) 

Estrutura básica: um advogado, 
vários estagiários e um agente 
comunitário 

Em cada núcleo temos um advogado
que tem a função de coordenação-, 
quatro estagiários - geralmente 
estudantes de advocacia, que estão lá 
cumprindo a rotina do Balcão- e um 
agente comunitário. 

O agente comunitário é fundamental: 
necessariamente é um morador da 
comunidade, que está encarregado de 
estabelecer os elos entre o Balcão e a 
comunidade. Ele tem que funcionar 
como nosso termómetro: deve nos 
mostrar os caminhos, nos informar sobre 
os "usos e costumes locais", nos iniciar 
nas redes de fofoca, etc. Sem este 



"tradutor" pontuando cada caso, 
dificilmente entenderíamos a 
"complexidade" social que se oculta por 
trás de cada demanda. Isto vem em 
contraste com a enorme simplicidade 
jurídica da maioria das questões. (Pedro 
eMalu) 

Do Santo Inácio ao Santa Marta: 
o percurso de Malu 

Eu gosto de estudar, de ler, de ser 
curiosa. O Saber - com letra maiúscula -
te ajuda muito a dividir as coisas. Além 
disso, nessa carreira- como promotor 
ou juiz- você tem o poder efetivo de 
transformação da realidade. Por isso, na 

época que me chamaram para entrar 
nesse projeto do Balcão eu estava 
pensando em me formar e logo fazer o 
concurso para o Ministério Público. 

Mas aí o Pedro Pena me apareceu com 
esta idéia do Balcão e eu pensei comigo: 
"Taí. Talvez eu parasse de estudar nesse 
ritmo alucinado para entrar num projeto 
como esse". Quando nos reunimos 
vimos que o Santa Marta estava 
descoberto. Só que o Santo Inácio, que 
fica no pé do morro, tinha sido o meu 
colégio. Procuramos um contato e após 
algumas tentativas, quando vejo, quem 
está na Presidência da Associação dos 
Ex-Alunos do colégio não é nada mais 
nada menos que a mãe da minha melhor 
amiga naqueles tempos do colégio. 

Foram coincidências atrás de 
coincidências. Para quem acredita, foi 
um dedo de Deus. Foi um ótimo 
começo: a mãe dessa minha amiga 
encaminhou praticamente tudo para 

conseguir o imóvel onde hoje fica o 
Balcão. A comunidade do Santa Marta já 
era um pouco minha conhecida, um 

pouco em resposta à filosofia do colégio 
e aos trabalhos sociais que realizavam. 

O Balcão do Santa Marta começou a 
funcionar em janeiro deste ano, e até 

agora, agosto, já fizemos atendimento 
para cerca de 600 pessoas. E aí não 

estamos contabilizando as consultas, as 

pessoas que vão e voltam: um dia 
aparece para tirar certidão de 
nascimento depois para tirar carteira de 
identidade, mais adiante é mandada 
embora e quer saber se o cálculo está 
certo, mais tarde resolve se separar, 
depois volta porque desistiu de separar ... 
(Ma lu) 

Advocacia por escambo 
A princípio as pessoas não acreditaram: 
"Doutora, quanto é "? "Não, é nada. O 
serviço é gratuito". E as pessoas ficavam 
sem graça porque elas vêem que você 
está fazendo um trabalho sem cobrar 

nada. Elas resolveram como? A gente 
ganha presentes: lixa de unha, bombom, 
bolo, pudim, musse, pano de prato, etc. 
Teve uma moça que chegou dizendo: 
"Olha o que eu achei : é a sua cara 
doutora"! E me deu uma bonequinha de 
louça. Essa é a nossa grande 
recompensa. (Malu) 

Direito como arma de cidadania 

No nosso trabalho nós não apenas 
procuramos solucionar o problema da 
pessoa mas nos responsabilizamos em 
explicar. Temos que ter uma paciência 

de Jó, uma enorme disposição para 
perder horas e horas explicando os 
trâmites do processo judicial. Esse tipo 
de assistência- educativa - dificilmente 
acontece numa Defensaria -ou porque 
existe um excesso de trabalho, ou por 
falta de gente, ou por condições 
materiais. 

Com isto nós estamos tocando no 
Balcão de Direitos num problema muito 

pouco mencionado e refletido: a 
necessidade da desmistificação do 
direito. Nós queremos permitir que as 
pessoas atendidas entendam aqueles 
"hieróglifos". Na verdade o Direito é 
uma coisa que deveria ser acessível às 

pessoas, porque afinal de contas ele é 
uma das principais armas da cidadania . 
(Ma lu) 



O envolvimento e o retorno do 
:'trabalho comunitário" para o 
JOVem 
O que diferencia o trabalho comunitário 
do trabalho dito "profissional" é o 
"envolvimento": ou você tem um 
retorno de uma forma doce ou ainda 
você pode assistir a uma verdadeira 
conquista da pessoa em função do seu 
trabalho. 

Outro dia, uma senhora já idosa, com 
seus 70 anos, com uma trajetória de vida 
muito difícil (a filha morreu envolvida no 
narcotráfico, o marido está preso), 
apareceu completamente emocionada 
no Balcão. Sabe o que era? Ela tinha 
conseguido dez quilos de arroz e três 
quilos de macarrão ... aquilo era muito 
pouco, mas a deixou muito feliz, numa 
felicidade que acabou contagiando a 
gente. (Pedro Pena) 

Substituindo formas de resolução 
de conflitos 
Uma outra conquista do Balcão é a 
interferência nas práticas tradicionais de 
se fazer justiça. A transformação que 
está ocorrendo lá na comunidade de 
Jacarepaguá, é um exemplo. Essa 
comunidade perdeu tudo na última 
enchente, no início de 96: casa, 
documentos, roupas, móveis, 
lembranças, etc. e hoje mora em uns 
barracos, quentes e apertados (cerca de 
2 X 2). Até pouco tempo, antes do 
Balcão chegar, o "Chefe" era chamado 
para solucionar todo problema entre os 
moradores. Quando, há pouco tempo, 
houve um espancamento de uma 
menina pelo namorado, com ferimentos 
graves - ela chegou a ir para o hospital 
o pessoal procurou o Balcão. Mais tarde, 
foi a polícia que entrou na comunidade. 
Ao invés do pessoal ir direto à 
"mineira", eles foram procurar o Balcão. 
Quer dizer, temos aí dois exemplos onde 
o Balcão já está substituindo as formas 
tradicionais de resolução de conflitos, 
colocando o Direito como alternativa ao 
alcance de todos. (Pedro Pena) 

Um alerta para o Estado 

O poder paralelo não atua só com o 

traficante, comprando e vendendo a 
maconha, a cocaína ou qualquer outra 
droga .. Esses grupos são também os 
juízes, os legisladores e os executores da 
lei nas comunidades em que se inserem. 

Boa parte das questões que eles 
resolvem diz respeito às questões civis: 
são problemas entre vizinhos, entre 
casais, entre famílias, etc. Portanto, 
quando o Balcão vem e resolve este tipo 
de questão, está se superpondo e 
substituindo uma das formas de atuação 
do narcotráfico. Muitas vezes esta 
substituição é bastante delicada. 

Por exemplo, outro dia apareceu lá no 
Balcão uma mulher que estava se 
separando e para isto teve que sair de 
casa com os filhos. Qual foi a primeira 
reação dela? Ela subiu na boca-de-fumo 
e pediu para os traficantes tirarem o ex
companheiro de dentro do barraco. 
Quando me procurou as coisas já 
estavam neste pé. Qual foi minha 
orientação? " Sobe lá na boca, 'desdá' 
essa ordem e vamos resolver isso através 
da conciliação". Daí conversei com o 
casal: se ele não queria deixar a casa 
para ela e os filhos, a solução seria 
vendê-la e pagar uma pensão. Com 
interferências pontuais como essa, as 
pessoas vão aprendendo que há uma 
outra forma de resolver as questões. Por 
outro lado, isso vem como um alerta 

para o Estado, pois na medida em que 
ele não cumpre suas funções, o espaço 
não fica vazio. Alguma outra 
"instituição" passa a cumpri-las. (Malu) 

As Vítimas da Violência Policial: 
os Parceiros do Balcão 

Com certeza, um tipo de caso que temos 
conseguido atingir é o das vítimas de 
violência policial. Essas vítimas têm nos 
procurado mesmo. Nós temos 
respondido a esses casos com um 
encaminhamento em parceria. Primeiro: 
não é só o núcleo isolado (que recebeu 
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a denúncia) que age, mas o núcleo junto 
com a coordenação do Viva Rio. 
Depois, se for o caso, não apenas com o 
Viva Rio, mas junto com a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa e da Câmara dos Vereadores. 
Em todos os casos, fazemos cantata com 
o comando do Batalhão denunciado. 

Agindo desta forma, em conjunto e 
criteriosamente, a gente ganha força não 
só para pressionar mas também para que 
não haja revide. (PedraS.) 

Política de integração Asfalto & 
Favela 

Um dos focos da nossa política é a 

integração Asfalto & Favela. Resolvemos 
então chamar as instituições como o 
Corpo de Bombeiros, as delegacias do 
bairro, os comandos do batalhão local, 
etc. para construirmos juntos uma idéia 
de comunidade integrada ... Nesta 
política, conseguimos outro dia que o 
comandante e os policiais responsáveis 

pelo policiamento do Morro da 
Babilônia e Chapéu Mangueira 
caminhassem conosco junto com uma 
comissão pelas duas comunidades. Aí a 
discussão foi completamente insólita. O 
comandante apontava uma lâmpada 
queimada acusando o descaso dos 
moradores. Ao que eles respondiam: 
"Claro, a luz dessa lâmpada vem de 
frente quando a gente sobe a ladeira. É 
insuportável. Mas já aquela ali, foram os 
traficantes por isso, isso e aquilo .. " 
(Pedro S.) 

Desafios 

1 - juventude - perdas e ganhos 

Por termos optado por uma equipe de 
pessoas mais jovens, às vezes pagamos o 
preço da inexperiência. Quer dizer, 
temos dificuldade em lidar com uma 
situação muito nova ou diferente. Este 
foi o caso do Pedro outro dia: foi até a 

delegacia cuidar do caso de um preso 
um dia depois do estouro de uma 

rebelião. Quando chegou lá, o 
comandante perguntou se nós tínhamos 
a idéia de fazer um trabalho criminal. 
Na maior ingenuidade ele indicou que 
nós poderíamos cooperar, fazer um 
mutirão para ver os processos dos presos 
e tal. Aí o comandante foi e apresentou 

o Pedro para os presos: "Olha, esse é o 
doutor Pedro Pena, advogado do Viva 
Rio, que vai ver o processo de todos 

. vocês, bem naquela linha que eu tinha 
prometido ontem". O sujeito foi muito 
esperto, para os presos parecia que ele 
tinha sido ágil como nunca respondendo 
a demanda da rebelião, e do lado do 
Pedro, dando o seu nome e "endereço", 

comprometia-o completamente. 

Mas ao mesmo tempo que a 
ingenuidade nos coloca em situações 
como essa, nos dá uma abertura para 
que criemos novas alternativas aos 
problemas. Quer dizer, hoje nós faremos 
de qualquer jeito um "mutirão" naquela 
delegacia, pois é a pele do Pedro que 
está em jogo ..... (Pedro Strozemberg e 
Pedro Pena) 

2 - Driblar a lei do silêncio 

Em uma das áreas de atuação do Balcão, 
o Posto Policial fica ao lado da creche, 
perto do Balcão. De vez em quando a 
gente escuta uns "barulhos". A gente 

descobriu que eles pegam adolescentes 
de 14, 15 ou 16 anos, levam para o 
DPO e baixam o sarrafo nos meninos. 
Algumas vezes a gente escuta: "não tio, 
não bate não, não bate não .. ". Mas 
nunca ninguém comentou conosco 
mesmo as crecheiras, com quem a gente 
tem uma certa proximidade, nunca 
disseram um "a" sobre os "barulhos". A 
Lei do Silêncio vigora mesmo por ali. 

O que a gente fez? Passado algum 
tempo nós fomos ao DPO informar que 
o Balcão de Direitos- cuja função básica 
é a proteção da cidadania - estava 
instalado ali do lado. Resultado: o 
"barulho" diminuiu sensivelmente. 
(Ma lu) 



3 - Ampliar as parcerias dentro e 
fora da favela 

Nós realizamos um serviço de 
atendimento jurídico informal. Quer 
dizer, nós estamos fora da estrutura do 
poder judiciário, somos uma ONG no 
sentido estrito do termo, mas 
trabalhamos muito próximos e em 
parceria com a Defensaria Pública, com 
a Associação de Magistrados, com o IFP, 
com a OAB. Com eles, nós temos uma 
certa identidade em termos do objetivo 
do trabalho: tornar o direito acessível a 
todos. 

Por outro lado, nós sabemos que uma 
das principais dificuldades para 

cumprirmos este objetivo "profissional", 
é enfrentar um obstáculo tradicional: 

como superar a proximidade da justiça 
implementada pelo "poder paralelo" nas 
comunidades? Resolvemos que a melhor 
forma de responder a esta questão seria 
nos instalando onde já tínhamos algum 

tipo de relacionamento: relacionamento 
aqui quer dizer, parceria com 
instituições dentro das favelas. Seja a 
Associação de Moradores uma ONG 

' ' 
uma liderança, etc. Em geral, uma 
iniciativa como o Balcão desapareceria 
se estivesse "sozinha", sem a 
cumplicidade dos moradores da favela. 
(Pedro Strozemberg) 

l 
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Início do Projeto 

A jovem Link foi um projeto pensado como uma ponte de comunicação digital entre 
jovens ricos e pobres. No seu desenvolvimento percebemos a precariedade do acesso 
da população carente à informática. A partir daí, surgiu a idéia de criar escolas de 
informática e cidadania para jovens carentes. 

Foco 

Agilização das redes sociais através do Comitê de Democratização da Informática 
para a criação de escolas de informática auto-sustentáveis e auto-gestionárias em 
comunidades carentes. 

Atividades Principais 

Criação de escolas de informática e cidadania para jovens de áreas carentes. 

Área de Atuação 

41 Escolas de Informática em favelas do Rio de janeiro e 30 escolas em outros estados. 

Parcerias Principais 

Instituto de Desenvolvimento Social C&A, Fundação da Infância e Adolescência (FIA), 
Conselho Mundial de Igrejas, Ashoka, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social (SMDS), UNESCO. 

Depoimento em 03/07/97 

Rodrigo Baggio (coordenador) 

Contatos: 

Rodrigo Baggio - Rua Hadock Lobo, 78 - Estácio - Cep: 20260 - 132 
Tel/fax: 273 6647- Tel: 273 6648 



COMITÊ DE INFORMÁTICA 

I -Início e 
Expansão 

Depoimento de Rodrigo Baggio 
(coordenador) 

Ação social numa profissão de 
ponta - a trajetória de Rodrigo 

Desde cedo eu quis juntar cidadania 
com ação social e minha paixão pela 
informática. A paixão veio cedo, 
quando aos 11 anos ganhei um TK 82-
não tinha disquete ainda e as coisas 
funcionavam na base da fita K7. 
Naquela mesma época surgiu a 
oportunidade de realizarmos uma breve 

incursão cidadã -juntamos uns colegas 
do Bennet e fomos fazer recreação com 
os filhos de alguns sem-terra que 
estavam acampados perto do Rio de 
janeiro. Mais tarde, aos 14 anos eu me 
juntei com um pessoal da Arquidiocese 
para realizar algumas atividades 
esportivas com meninos de rua. Foi 
outro trabalho que se tornou muito 
gratificante: eu como coordenador de 
esportes, sendo o juiz do time ... 

Só mais tarde, quando eu já tinha 
desenvolvido a informática a nível 
profissional que consegui juntar com 
sucesso as duas paixões pois fui 
contratado pela Primeira Cooperativa de 
Extrativistas da Amazônia para montar 
um plano estratégico de gerenciamento 
da floresta. Foi fantástico: tínhamos que 
monitorar uma área do tamanho da 

Bélgica de mata virgem com imagens de 
satélite, aerofotos e pesquisas de campo. 
O trabalho foi apresentado na Eco-92 e 
teve uma repercussão legal. Cheguei a 
ser chamado para um cocktail com o 

Collor, o que - diga-se de passagem 
não é nenhuma vantagem .. 

A jovem Link 

A jovem Link surgiu ainda desta vontade 
de unir ação social e informática. Aos 22 



eu já dava aula de informática no 

Colégio Santo Inácio. Queria que os 
meus alunos tivessem a oportunidade de 
conversar e debater cidadania, ética 
profissional, ecologia, sexualidade
fosse o que fosse com os "outros" jovens 
-os jovens das favelas. O computador 
era um instrumento precioso para 

estabelecer essa comunicação sem 
maiores constrangimentos. Daí surgiu a 
jovem Link, um projeto de "ponte 
digital" entre jovens ricos e pobres. 

Mas o que aconteceu? A idéia foi um 
sucesso na mídia e tal mas não 

conseguíamos acessar os jovens pobres. 

Qual era o problema? Óbvio: porque 
eles não têm computador. Foi então que 
a idéia de iniciar algum projeto social de 
informática nas comunidades se fixou na 
minha mente. 

O acesso restrito na Era da 
Informação e a alternativa 
solidária 

A primeira Escola de Informática foi 
criada no Santa Marta - ao lado do 
Santo Inácio, reunindo Padre Atílio e o 
pessoal do Eco. As pessoas achavam a 
idéia fantástica mas louca, apropriada 
mas mirabolante. Mas não dei corda às 
dúvidas dos outros: lancei uma 

campanha de doação de computadores 
para as comunidades, consegui um 
espaço cedido no Santa Marta, procurei 
financiamento. Liguei para a C&A 
explicando a idéia e o gerente de 
projetas respondeu: "Olha, a idéia é 
muito boa. Eu estou com dez projetas na 
minha mesa, mas se você enviar este 

projeto agora a gente o aprova em 
primeiro lugar". Com o financiamento 
do Instituto de Desenvolvimento Social 

C&A nós conseguimos computadores 
melhores que o do colégio Santo Inácio. 
Em dois dias 700 pessoas se 
inscreveram. Daí que a idéia 
"mirabolante" era na verdade viável e 

mais que isto: uma arma de sedução 
eficientíssima para atrair o jovem 

carente para a educação e o trabalho. 
Tanto que a gente brinca: "o computador 
na favela é a verdadeira AR-15" . 

Uma idéia auto multiplicadora 

Desde o início a aceitação da mídia foi 
fantástica: saímos em 11 jornais no Rio e 
São Paulo, nas 4 emissoras de TV, em 2 
revistas de circulação nacional e em 
inúmeras rádios. O Bóris Casói chegou a 

.fazer um discurso de encerramento do 
· jornal afirmando que essa iniciativa 
cidadã deveria ser seguida em todo 
Bras i I. 

Foi aí que reunimos um grupo de 70 
pessoas interessadas em multiplicar a 
idéia. Nesta reunião no ISER batizamos 
finalmente a iniciativa como Comitê de 
Democratização da Informática
estávamos no auge da campanha contra 
a fome e a palavra "comitê" fazia 
história. 

Entre abril de 95 e novembro este grupo 
conseguiu montar 15 escolas de 
informática e cidadania em 15 favelas 
no Rio de janeiro. Sempre com a 
filosofia do custo zero: computadores 
doados, professores voluntários e alunos 
que se tornam multiplicadores. 

li - Características 
Custo zero para a instituição e custo 
mínimo para o usuário 

Fomos aprendendo aos poucos que o 
custo zero da instituição não deve 
significar gratuidade do serviço 
oferecido. Isto porque o aluno tende a 
menosprezar aquilo que é oferecido de 

graça- deixa aula prá depois, arranja 
outro programa, falta muito, começa e 
interrompe, etc. 

Atualmente orientamos as escolas a 
cobrarem uma taxa simbólica- por 
exemplo R$1 0,00 reais por mês, o que 
dá, em uma turma com 1 O, cerca de 
R$1 00 ,00/mês. Com este recurso a 
escola pode se tornar auto-sustentável: 
metade para o instrutor, metade para a 



escola e os jovens gerindo o seu espaço. 
Assim esses jovens carentes não apenas 

tem noção de computação como de 
auto organização e auto sustentação. 
Pouco a pouco a cidadania é vivida e 
aprendida. 

O que os alunos fazem com o curso- dois 
casos bem sucedidos 

Não são poucos os alunos que ganham 
profissionalmente fazendo o curso. E isto 

não necessariamente para o caso do uso 
de ponta do computador- hoje tantas 
áreas demandam o uso de informática. 
Tem por exemplo o caso de um jovem 
empregado de um estacionamento em 
Botafogo. O patrão mudou a firma, 
informatizando o serviço. Foi aí que esse 
jovem chegou para o patrão se 
candidatando para a nova função pois ele 
tinha o pré-requisito- o curso de 
informática. O patrão não quis acreditar: 

"Quando é que um favelado vai saber 
mexer em computador?" Assim ele não só 
conseguiu continuar no emprego como 
subiu de posição. 

Além de histórias como esta, me 
surpreende a força de vontade de jovens 
que compram um computador simples e 
instalam no próprio barraco passando a 
prestar serviços autónomos. O empenho 
exigido para que eles façam isto não é 
pouco, e por outro lado acho que tem 
tudo a ver com os dias atuais, quando o 
mercado demanda mais este serviço do 
profissional autónomo. 

Informática entre grupos minoritários
crianças de comunidades carentes, 
meninos de rua e meninas prostitutas 

Nesta multiplicação da idéia do Comitê 
ele mesmo também vai sendo 

especializado para as diferentes 
demandas. Já temos, por exemplo, um 
trabalho em 12 favelas com uma 
metodologia específica para ensinar 
informática para as crianças, a partir dos 5 
anos. 

Junto com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (SMDS - RJ) 

desenvolvemos um trabalho com 
meninos de rua e meninas prostitutas. 

Os resultados são ótimos e já no Natal 
passado eles produziram seus próprios 
produtos, como os cartões que lhes 
renderam entre R$70 e R$1 00 reais, 
alegrando a sua própria festa. 

Projeto de Informatização das 
Bibliotecas - o apoio de Marcelo 
"suíço" 

Meu nome é Marcelo e eu sou suíço. 
Moro aqui há três anos e faço parte do 
Com i tê de Democratização de 
Informática. Eu gostaria de realizar um 
projeto especial no Comitê, que é a 
informatização das bibliotecas. Porque 
eu acho que o caminho do futuro para o 

acesso a informática de todo mundo, 
será fazer um centro de informática 
democrática nas bibliotecas de cada 
país. Por exemplo, o Museu da 
República já tem dois computadores. 
Um para Internet e um para CD-room. A 
idéia era ter três computadores: um para 
fazer trabalhos, um para CD-room e um 
para Internet. O Museu da República 
hoje é o único acesso público a Internet 
onde você pode receber e enviar e-mail. 
A idéia é fazer outras parcerias com a 
Biblioteca Estadual, que será um dos 
próximos, como o Banco do Brasil que 
tem três computadores para CD-room, 
que são subtilizados, e a idéia seria de 

converter um para Internet e um para 
leituras. A democratização da 
informação também por aí, pelas 
bibliotecas públicas .. (Marcelo) 

III - Questões e Desafios 

1 - Uma ONG enxuta 

Quando qualquer comunidade 
apresenta um projeto nós verificamos 
tanto a consistência do projeto quanto a 
infraestrutura que ela oferece: se essa 
comunidade tem uma sala, um espaço 
com condições elétricas de suportar uma 
escola de informática, se existe uma 



equipe de pessoas que pode estar a 
frente da gestão desse empreendimento, 
etc. Aí entra o Comitê de Informática, 
que tem suas diferentes equipes de 
voluntários capacitados ora para 
selecionar os projetas, ora para 
acompanhar a implementação das novas 
escolas, ora para ajudar na capacitação 

de jovens que serão os futuros 
professores. Além disso nós buscamos 
apoio com empresas e universidades 
para ceder laboratórios de informática 
para realizarmos essa capacitação, para 
bolar estratégias e canais de captação de 
recursos, etc. Quer dizer, nossa ONG é 
bastante enxuta: eu sou o diretor 

executivo, temos uma secretária e Lins 
três empregados. Contamos também 
com ajuda pontual e especializada de 
20 voluntários. 

2 - Como encontrar os parceiros 
certos? 

Nós já montamos escolas em Igrejas, em 
favelas, em instituições públicas, escolas 
também públicas, associações de 
moradores e centros comunitários. Qual 

é a nossa maior preocupação? Que 
todas essas instituições tenham um 

trabalho de credibilidade, tenham uma 
ação que represente o interesse dos 
moradores, tenham uma história nessa 
comunidade. A gente não pode fazer 
parceria com uma entidade meio 
malandra, picareta, ou com ligações 
com o narcotráfico. Seria um perigo por 
exemplo que a gente desse condições, 

através da nossa infra-estrutura, para que 
o narcotráfico entrasse na Internet. Já viu 
()traficante se informando sobre a 
.cotação da maconha e cocaína pela 
rede?! Seria o maior vacilo. Quer dizer, 
temos que ser realmente criteriosos. 

3 - O novo desafio: a exportação 
da idéia 

Parece que a fase atual é de exportação 
da idéia: estive dando palestras na 
Universidade de Columbia, entre 
empresários em Washington e em 
Boston e estou com um convite para 
Harvard. As pessoas se mostram muito 
interessadas pela idéia e curiosas em 

conhecer a experiência que tivemos 
aqui. Eles se mostram bem receptivos 
em aprender conosco. Pois se este é o 
caso, que exportemos "ações 
cidadãs" ... ! 



Início do Projeto 

No dia 19 de maio de 1993 o Betinho foi chamado para realizar uma palestra no 
Colégio São Vicente, dentro da Campanha contra Fome. Sensibilizados pela 
mensagem, um grupo de alunos declarou naquele mesmo dia a criação do Graúna

numa dupla homenagem ao Betinho e seu irmão Henfil. 

Foco 

Funcionando dentro de uma estrutura institucional com longa tradição filantrópica, o 
Graúna reúne estudantes do Colégio São Vicente em iniciativas filantrópicas variadas, 
em geral voltadas para atendimento das comunidades do Cerro Corá e Guararapes, 
localizadas no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de janeiro. 

Atividades Principais 

Entre suas atividades a gincana da Festa de São João já se tornou tradicional, 
principalmente por sua capacidade de reunir recursos de diversos gêneros, pesos e 
tamanhos, em abundância. Financia oficinas de papel marchê, marcenaria e de corte 
e costura. O grupo realiza também os Domingões Culturais: uma confraternização em 
torno das artes entre jovens e crianças do colégio e das comunidades. O Graúna 
Mirim criou o cofrinho do Graúna, uma forma da criançada da 1 º à 4º série nas 
campanhas. 

Área de Atuação 

Comunidades de Guararapes, Cerro Corá e Vila Cândido, Associação Beneficente São 
Martinho. 

Parcerias Principais 

Voluntárias da Caridade do Colégio Sãq Vicente, I BASE, Viva Rio, AfroReggae, 
Associação de Moradores de Laranjeiras e Cosme Velho e APM (Associação de Pais e 
Mestres) do Colégio São Vicente. 

Depoimentos em 19/06/97 

Arthur Motta (coordenador comunitário) e Cristiana Minayo (ex-aluna do 3º ano do 

Colégio São Vicente de Paulo. Atualmente cursa Direito na PUC). 

Conta tos 

Colégio São Vicente de Paulo- Coordenação Comunitária 
Rua Cosme Velho, 241 - Cosme Velho- CEP: 22241 - 090 
Tel: 556- 0796- Fax: 285 - 7580 -E- mail: csvp@alternex.com.br 



1- Heranças e . . -nova 1nsp1raçao 

GRUPO GRAÚNA 
Depoimentos de Arthur Motta 

(coordenador comunitário) e Cristiana 
Minayo (ex-aluna do 39 ano do Colégio 

São Vicente de Paulo. Atualmente cursa 
Direito na PUC) 

A inspiração do Betinho 

O Graúna tem data de nascimento e 
tudo: no dia 19 de maio de 1993, há 
quatro anos atrás, a gente chamou o 
Betinho para uma palestra no São 
Vicente. Da palestra veio a empolgação 
e a inspiração, mobilizando um grupo 
de alunos. Um destes estudantes, o 
André, pegou no microfone e decretou: 
Vamos formar o Graúna! O nome era 
uma homenagem ao Henfil, irmão do 
Betinho. Com o nome o grupo estava 
formado, só precisávamos responder à 
questão que vinha em seguida: como a 
gente dá vida ao Graúna? (Arthur Motta) 

A herança de São Vicente 

O destaque de São Vicente dentro da 
história da Igreja não foi o fato dele 

trazer a questão da pobreza, pois São 
Francisco já havia lançado esta questão. 
O mérito de São Vicente foi dar uma 

organização nas ações que já existiam 
em relação à pobreza. Foi São Vicente 
quem percebeu que, por exemplo, 
algumas famílias recebiam muito 
enquanto outras famílias não recebiam 

nada. Ele viu que poderia dar uma 
contribuição séria se simplesmente 
organizasse isto. Foi aí que fundaram a 
Obra das Voluntárias de São Vicente, em 
1670, há cerca de 300 anos. 

Muitas mães de alunos, que agora já 
viraram avós e até bisavós, trabalham 
junto à Obra das Voluntárias de São 
Vicente, dando continuidade àquela 
inspiração filantrópica original. 



Acontece que este grupo de senhoras, 
ainda que bastante ativo, não tem aquela 
energia de recolher doações em 
qualquer canto, desenvolver campanhas 
novas e coisa e tal. Foi aí que o Graúna 
deu seu primeiro passo, no sentido de 
que ele poderia fechar esta lacuna 

dando o pique necessário para criar 
novas campanhas e aquecer a 
distribuição. Por exemplo, quando o 
Graúna tomou a frente na organização 
da Festa junina do colégio, a gente fez 
um levantamento anterior procurando 
localizar algumas demandas das 
comunidades, para tentar suprir com as 
doações na gincana. (Arthur Motta e 
Cristiana Minayo) 

11- Ações, doações, 
contatos afetivos 

Graúna Mirim 

Uma das preocupações do Graúna é 
permitir que o menino e a menina 
cresçam fazendo ação social, botando a 
mão-na-massa. Da 1 º a 4º série eles já 
fazem o "cofrinho", uma campanha de 
arrecadação de fundos que permite que 
estas crianças comprem várias coisas 
que eles mesmos doam para as creches 
das comunidades. No ato da doação 
eles vão às creches, vibram e brincam 
junto com as crianças de lá. Se já existe 

este trabalho, nós queremos ampliar, 
incluir também o pessoal das demais 
séries para que os garotos sintam que 
assim como eles crescem, cresce o seu 
jeito de fazer ação solidária. 
Gostaríamos que isto ficasse tão 
integrado e automático na vida dele que 
quando ele saísse da escola e fosse para 
a vida, para uma universidade, ele 
soubesse que pode participar de uma 
outra forma, doando um tempo de sua 
vida profissional para a ação social por 
exemplo. Mas aí já estamos no sonho, 
no campo da nossa utopia! (Arthur 
Motta e Cristiana Minayo) 

Tentativa e Erro 

Teve um momento que a gente procurou 
oferecer um curso de inglês para os 
jovens de Cerro Corá, Guararapes, Vila 
Cândida. Mas a coisa não engrenou, não 
foi prá frente. Até hoje estamos 
procurando saber porque não engrenou 
porque nós estávamos ali na aula 
esperando, mas os alunos apareceram 
uma vez, duas, depois sumiram. (Arthur 
Motta) 

Domingão Cultural 

O esquema do Domingão Cultural é o 
seguinte: a gente se organiza entre nós e 
aí avisa o pessoal das creches de Cerro 
Corá, Guararapes e Vila Cândido que 

por sua vez avisa por circular as mães 
das comunidades. No domingo seguinte 
aparecem as mães com as crianças lá na 
quadra do São Vicente. O objetivo é só 
este: brincar em conjunto. Este ganho é 
especialmente um ganho das crianças 
do colégio porque o contato enriquece, 
aproxima, faz perder o medo e a 
timidez. Outro dia as crianças 
inventaram uma história de pintar o 
rosto uns dos outro: fica lindo! Todo 
mundo fica colorido, todo mundo sai de 
cara pintada e tudo vira uma grande 
festa! Quer dizer, o grande "barato" do 
Domingão é que ele é lúdico e sendo 
lúdico muita coisa passa pelo toque. Prá 

brincar com a criança por exemplo, 
você pega ela no colo, bota ela na 
corcunda, corre, se enrosca com ela no 
chão, pinta a cara dela, ela pinta a sua 
cara. Isto é um ganho fantástico para 
quem quer que seja, para as crianças do 
colégio sobretudo. 

Claro que no domingão também tem 
lanche e às vezes algum apoio médico 
ou serviço de saúde através do trabalho 
voluntário de ex-alunos do colégio. 
(Arthur Motta e Cristiana Minayo) 

III - Questões e desafios 

1 - Calendário escolar e ação 



social: agendas a compatibilizar 

Sempre que nós bolamos alguma 
atividade temos que checar o horário 
escolar. Na falta disso, acontece o que 
aconteceu hoje: tínhamos combinado 
com todo grupo para vir aqui, mas aí 
apareceu uma aula extra de química de 
18h às 22h da noite, uma prova na 

semana que vem e pronto, as pessoas 
somem! A agenda de mobilização tem 
que ser o simétrico inverso do 
calendário escolar. (Arthur Motta) 

2 - Institucionalizar ou não, eis a 
questão! 

O Graúna é um pouco todo mundo da 
escola, mas ao mesmo tempo nós temos 
um certo receio de oficializar. O que a 
gente ganha, o que a gente perde? 

A espontaneidade do grupo e da ação 
está também ligada a esta distinção com 

a coordenação da escola. Mas a gente 
talvez ganhe em outro sentido, na 
questão da continuidade por exemplo. 
Como fazemos parte de um colégio, nós 
temos uma alta rotatividade na formação 

do Graúna: gente que entra, gente que 
sai, com certeza no terceiro ano sai. 
Com uma maior institucionalização 

poderíamos integrar mais ações do 
Graúna com o currículo escolar. Por 
exemplo, o pessoal das comunidades 
próximas está precisando de um censo 
para o posto de saúde. A gente entrou na 
sala de aula e conversou com a 
professora de geografia para ver se ela 
pode explorar essa idéia nas suas aulas. 
Se o Graúna fosse oficial talvez 
ganhássemos agilidade nesta integração 
curricular, talvez não. (Arthur Motta e 

Cristiana Minayo). 



Início do Projeto 

O terceiro ano da Campanha da Ação pela Cidadania, em 1995, foi dedicado aos 
jovens e à terceira idade. Após uma primeira sensibilização nos colégios de segundo 
grau, formou-se um grupo de jovens disposto a criar sua própria dinâmica de ação e 
reflexão sobre a desigualdade e indiferença social: formava-se assim o GerAção. 

Foco 

A partir da idéia básica de criar formas de comunicação entre jovens de diferentes 
estratos sociais, uma série de esperiências foram desenvolvidas: visitas às 
comunidades, intercâmbios culturais, assessoria aos movimentos sociais nas favelas, 
reforço escolar, etc. 

Atividades Principais 

Atividades de intercâmbio entre jovens de classe média e jovens de comunidades 
carentes 

Área de Atuação 

Cidade do Rio de janeiro 

Depoimento em 19/06/97 

Moema Valarei li (antropóloga/IBASE), Pedro Strozemberg (advogado/Viva Rio), Bianca 
Brandão, Cecília Mello, Gustavo Bezerra, Moema Guedes, Cristina Silva 

Parcerias Principais 

IBASE, Viva Rio, AfroReggae, Colégio São Vicente, CEAT, Colégio Aplicação - UFRJ, 
Santo Inácio, Bennet, Anglo Americano. 

Conta tos 

Cristina Silva/Moema Valarei li- IBASE- Rua Visconde de Ouro preto, 5/17º andar 
Botafogo- Rio de janeiro - Cep: 22250-150 
Tel: (021) 553 0676- Fax: (021) 551 7446 



1- Manifesto 
GerAção 

GERAÇÃO 
Depoimentos de Moema Valarei/i 

(antropóloga/IBASE), Pedro 
Strozemberg (advogado/Viva Rio), 

Bianca Brandão, Cecília Mel/o, 
Cristina Silva, Gustavo Bezerra e 

Moema Guedes 

Quem somos? Definições são 
complicadas para nós. Talvez a mais 
suscinta e clara que pudemos encontrar 
seja a de que somos jovens de 15 a 21 
anos, estudantes secundaristas e 
universitários e participantes da Ação da 
Cidadania. 

As nossas preocupações e o nosso 
trabalho: A nossa cidade, o nosso país, o 
mundo. Não aceitamos abismos sociais, 
não aceitamos a indiferença, a miséria, a 
impunidade. Não aceitamos oásis de 
riqueza e bolsões de pobreza. Não 
aceitamos o último lugar no ranking de 
distribuição da riqueza. Não suportamos 
a tortura, a imposição, a violência. Não 
aceitamos o massacre de homens, 
mulheres e crianças. Não aceitamos 
Corumbiaras, Candelárias, Carandirus, 
Eldorado dos Carajás, Vigários Gerais e 
Diademas. Nem as mortes diárias a 
varejo. Tememos a descrença, a 
amargura, o vazio existencial. Não 
aceitamos estigmas, rótulos e definições 
simplistas. 

Mas, afinal o que queremos? Transformar 
essa angústia em ações diversas, que 
tragam a possibilidade de mudanças. 
Não temos fórmulas, sabemos apenas 
que do jeito que está não dá para 
suportar. Queremos aprender com o que 
já foi feito. Queremos aprender fazendo, 
experimentar novas receitas, novos 
arranjos, novas idéias. Conhecer 
pessoas, trocar experiências, ousar. Mas, 
em meio a essa turbulência de 
sentimentos e vontades, precisamos fazer 



escolhas, já que não dá para abraçar o 
mundo, (que, no fundo, é um pouco o que 
a gente queria). Assim, nos perguntamos: 

Que opções existem para a construção de 
uma sociedade mais igualitária, 
democrática e cidadã, onde a justiça 
social se faça presente como uma 
realidade concreta, e não apenas como 
mais um ingrediente para discursos 

impactantes e vazios? Como propiciar a 
efetivação das potencialidades criativas de 
grupos e indivíduos? Como diminuir as 
distâncias, a indiferença, a omissão e o 
medo, elementos que configuram o 
abismo existente entre quem mora no 
asfalto e quem mora na favela?Esse é o 
nosso trabalho: tentar ir respondendo, ao 

nosso modo, a essas perguntas, via 
diferentes tipos de ação. 

Dentre as ações implementadas por 
aqueles que participam da Ação da 
Cidadania, surgiu um grupo de jovens de 
colégios e universidades do Rio de 
Janeiro, o GerAção. 

Num primeiro momento, nosso trabalho 
voltou-se para a mobi I ização de outros 
jovens. O evento que marcou essa 
"diretriz" de trabalho foi o "Ampliadão". 
Em seguida, cada núcleo de escola ou 
faculdade passou a atuar diretamente em 
áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro, 
criando laços de cooperação e 
implementando ações que articulassem as 
necessidades locais com as possibilidades 
de organização dos núcleos. 

Essa foi a nossa escolha, o nosso caminho, 
aquilo que nos propusemos a trazer, essa é· 
nossa contribuição para esse processo, 
que vai se realizando aos poucos, em 
passos pequenos mas fundamentais." 

/l-Início 

A gestação do GerAção ... 

No terceiro ano da Ação da Cidadania a 
gente começou a ver que era importante 
mobilizar novos públicos, dentro da 
perspectiva de desenvolver ações 

concretas e descentralizadas no combate 
à fome e à miséria, com a valorização 
da criatividade e da iniciativa de todo 
mundo. Foi aí que nós da Ação da 
Cidadania resolvemos ir atrás dos jovens 
onde eles estavam: articulamos uma 
série de parcerias (com o Viva Rio, o 

AfroReggae, o Grupo Eco, a Casa da 
Paz, etc) e passamos a circular nas 
escolas e universidades. Nossa 

perspectiva era definir em conjunto o 
que faríamos, não tínhamos um 
programa de ação do tipo "Não gente, 
vamos cantar aqui o nosso hino." Não, a 
gente foi fazendo as coisas em conjunto. 

O eixo da proposta era aproximar a 
cidade segmentada, partida, desigual de 
diferentes formas: informal e 
formalmente, em intervenções rotineiras 
ou planejadas. O importante era juntar 
os "vizinhos" para que eles se 
conhecessem. Mas o aspecto principal 
era trocar experiências: viver a 
experiência destas comunidades 
"carentes" indo lá, conversando com as 
pessoas e produzir alguma coisa neste 
contato. 

Um bom exemplo disto foi uma das 
primeiras experiências, numa visita que 
fizemos em Vigário Geral, com o pessoal 
do AfroReggae: tínhamos uma vaga 
reflexão sobre esta integração com o 
pessoal da favela e chegando lá foi uma 
surpresa enorme, foi uma situação de 
choque mesmo, de contraste entre nós 
jovens.Foi uma experiência super legal 
feita de muita descoberta. (Moema 
Valarei/i/ /BASE) 

III- Geração: experimentos 

Experimentos 

Depois voltamos com o pessoal do 
AfroReggae na UERJ para fazer 
workshop. A gente foi numa expectativa 
enorme, certos que iríamos passar para 
eles a nossa experiência, o nosso 
conhecimento, isto que acumuláramos 
pelo privilégio de estudar nos colégios 



que estudávamos. Mas chegando lá a 
troca não foi nada desigual, quando vimos 
que assim como ensinávamos algo eles 
estavam ali nos ensinado também: a 
dança afro, a capoeira e ritmos 
afins.(Pedro Strozemberg/Viva Rio) 

Assim como nós estabelecemos esta 
relação com o pessoal de Vigário Geral, 

outros grupos de jovens fizeram as suas 
próprias relações de boa vizinhança. O 
grupo do Ceat (Centro Educacional 
Anísio Teixeira) por exemplo: dezessete 
meninas e meninos do colégio foram 
visitar o Morro da Coroa. Andaram e 
conversaram, circulando pela 

comunidade. Depois o pessoal do morro 
foi visitar o Ceat. Foi um encontro 
importante, uma aproximação nova. 
Atividades como esta começaram a fazer 
parte da nossa pauta e a iniciativa 
multiplicou-se entre jovens de vários 
colégios. (Pedro Strozemberg e Moema 
Valarei/i) 

O que a gente realmente vai 
fazer? 

É verdade que depois do primeiro 
contato, o segundo momento fica mais 
difícil. O primeiro cantata rola, meio na 
curiosidade, meio no choque. O 
segundo momento às vezes trava: o que 

efetivamente a gente vai fazer? 

Tem o caso do Morro da Babilônia, onde 

a gente chegou pensando em fazer um 
censo: a assessoria seria estratégica 
porque assim a gente entrava na 
comunidade conhecendo ela e 
oferecendo algo útil. Só que, primeiro, 
vimos que o censo ficou uma coisa 

super complicada, porque envolvia uma 
pesquisa com muita gente, envolvia uma 
postura muito direta " Ah, quanto você 

ganha, quantos cômodos tem a sua 
casa?" e envolvia outras questões. A 
idéia do censo virou um negócio 

gigantesto, algo que não conseguíamos 
fechar. Na sequência a gente descobriu 
que o IBGE ia fazer um censo especial 
para o Morro da Babilônia. Quando a 

gente soube disto, voltou a crise: "O que 
é que a gente vai fazer?" 

Acompanhando algumas atividades 
feitas pelos grupos no morro veio a idéia 
de organizar um "Guia de Serviços da 
Comunidade". A idéia é fazer um 

mapeamento do que existe lá em termos 
de serviços. A questão no fundo é que a 

gente acha que apesar deles serem 
muito organizados, haver muita 
iniciativa e coisa e tal, a participação da 
própria comunidade poderia ser bem 
maior. Um guia que contenha as 
atividades como serviços médicos, 
escolas, eventos, cursos (desde aula de 

inglês à capoeira), poderia tornar os 
serviços mais visíveis à própria 
comunidade e estimular a participação. 
(Cecília Mel/o e Gustavo Bezerra) 

Entrosamento 

Talvez a palavra chave seja 
entrosamento: não chegamos nas 

pessoas e nos lugares com idéias pré
estabelecidas a não ser a vontade de 
fazer " boa vizinhança". Com um certo 
tempo, estabelemos uma certa 
convivência, um entrosamento mínimo. 
A idéia do que fazer vem neste caldo. 
Na nossa metodologia não há ação sem 
o conhecimento mútuo, depois é que 

vem a criação de perspectivas conjuntas. 

Agora, como todos somos estudantes, a 
questão da educação aparece sempre. O 
pessoal do Cap - UFRJ, por exemplo, 
quer montar uma biblioteca lá no 
Chapéu Mangueira e a partir daí dar 
aula, apresentar contadores de história, 
realizar cursos de leitura. É um pouco 

nessa linha que a gente procu ra efetuar 
as ações, geralmente ligando a escola 
com a comunidade mais próxima. 
(Moema Valarei/i e Pedro Strozemberg) 

Estar junto, aproximações 

Nesse caminho fomos descobrindo que 
o nosso grupo não tem uma 

característica de "empreendedor", no 
sentido de, por exemplo, decidir fazer 



uma biblioteca, um centro de artes, etc. 

O nosso contato com o pessoal do 
morro é mais de conversar, entrevistar, 
ouvir ... Este jeito de estar junto foi super 
importante, porque a gente criou uma 
relação de muita confiança, de muito 
respeito, de carinho mesmo. Quando a 
gente vai lá, eles não têm muito aquela 
expectativa, no sentido da cobrança. 
Eles estão percebendo que a gente não 
está lá querendo alguma coisa deles, 
não há interesses políticos, não tem 
aquela que eles sempre repetem do cara 
que chega, tira foto e vai embora. 

Além disso tem esta relação de igual: a 
gente se coloca como jovens, que claro, 
tem uma idéia de fazer algo e coisa e tal 
mas que está aí prá travar uma relação. 

Não fica aquela relação tipo cobrança, 
de chegar e falar: "Poxa, vocês não estão 
vindo aqui há um mês" e ao mesmo 
tempo a gente não se coloca assim: 
"nós somos de fora e tal. .. ". Ao longo da 
história toda, ficou uma relação muito 
legal. (Bianca Brandão e Cecília Mel/o) 

O júri da Garota Primavera 

Nesta de estar circulando pelo morro da 
Babilónia, fomos convidados para 
compor o júri do Concurso "Garota 
Primavera". Tínhamos que assistir as 
meninas desfilando e dar as notas. Foi 
uma festa! Que critérios seguiríamos? 
Primeiro pensamos em ser" 
politicamente corretos" : prestigiar uma 
feia, uma gorda e assim por diante. Mas 
isto parecia insustentável. Não dava. Daí 
partimos para quem desfilava melhor. 

Com isto escolhemos uma menina que. 
tinha um cabelo meio aloirado e alisado. 
Um tempo depois, várias meninas 
estavam com o cabelo oxigenado! Rolou 
um sentimento de culpa geral. (Cecília 
Mel/o) 

IV- Questões e desafios 

1 - Rotatividade, passagens no 
grupo 

O GerAção tem uma composição mista: 

o pessoal dos colégios secundários
principalmente Pedro 11 e Colégio de 
Aplicação da UFRJ (CAp. UFRJ)- os da 
universidade e os coluna do meio. O 
coluna do meio é aquele que mudou de 
lugar no processo, isto é, muita gente 
que era secundarista ano passado virou 
universitário. Esta entrada na faculdade 
às vezes envolve transformações meio 

radicais: de repente surge um 
revolucionário na mais doce criatura, 
outro que era assíduo some, desaparece 
para sempre e assim por diante. Esta 
passagem tem que ser administrada, 
mesmo que de forma sofrível pelo grupo 
porque faz parte da nossa trajetória. 

Teve uma altura em que decidimos 
dividir o grupo em secundaristas e 
universitários. Mas isto acabou 
desarticulando a unidade do grupo. A 
proposta era aproveitar o potencial dos 
universitários: relacionar o seu trabalho 
no grupo com a especialidade, numa 
certa perspectiva de fazer a parte prática 
da faculdade na ação social. Mas como 
fazer esta isto sem mediações, como por 
exemplo, aplicar Marx no Morro da 
Babilónia? Em todo caso, a proposta do 
Censo no Morro da Babilónia, vem desta 
perspectiva, já que a maioria do grupo 
universitário vinha do Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. 
(Cecília Mel/o) 

2 - Poucos passos, mas 
fundamentais .... 

Sempre foi uma necessidade nossa: ir 

pensando e repensando o nosso 
· trabalho, fazendo uma trajetória com 

várias demoras, preocupados em dar 

"passos pequenos, mas fundamentais". 
Com isto chegamos à idéia que a gente é 
antes de tudo uma experiência: não 
somos um movimento, desenvolvemos 
trabalhos que tiveram mais continuidade 
do que outros, alguns pararam no 
começo, outros no meio e tal. (Cecília 
Mel/o e Moema Guedes) 



Início do movimento 

Após o massacre de Corumbiara, em agosto de 1995, um grupo de estudantes 
pertencentes ao Centro Acadêmico de Ciências Sociais do IFCS, conduzidos pela 
indignação passam a prestar solidariedade ao Movimento dos Sem Terra. Envolvem-se 
então em uma série de eventos. Posteriormente a solidariedade se expressa na 
prestação de uma assessoria mais sistemática. 

Foco 

Solidariedade e assessoria ao MST. 

Atividades Principais 

Assessoria e apoios pontuais às atuações do MST. Ênfase em atividades de divulgação 
no meio acadêmico estudantil. 

Área de Atuação 

Principalmente Rio de janeiro, mas extensivo a atuações do MST em todo o território 

nacional. 

Parcerias Principais 

Movimento Estudantil, CUT 

Depoimento em 19/06/97 

Carmem Castro 

Conta tos 

Presidente Vargas, 590/501 - Centro- Cep: 20071 -003 - Tel: 233-6966 



jOVENS QUE SE APROXIMAM DO 
MOVIMEMTO DOS SEM TERRA 

l-Início 

Depoimento de Carmem Castro 

Um grupo de jovens que se 
aproximam do Movimento dos 
Sem Terra 

Tudo começou quando percebemos que 
havia um grupo significativo de pessoas 
que estavam envolvidas com a proposta 
do MST sem ser filho de trabalhador 
rural ou de família com tradição na 
terra. Somos urbanos e ligados de 
diferentes formas com a proposta do 
Movimento Sem Terra. 

Chacina de Corumbiara - relatos 
compartilhados 

Em agosto de 1995 aconteceu o 
massacre de Corumbiara, em Rondônia. 
21 pessoas foram mortas tanto pela 
polícia do Estado quanto por jagunços 
contratados pelos fazendeiros. O fato do 
IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas/UFRJ) ficar ao lado do prédio 
do Incra (Instituto Nacional de Reforma 

Agrária) proporcionou aos estudantes 
uma maior proximidade com a tragédia 
sensibilizando-os para a participação 
nos atos de repúdio junto com o MST. 

Na mesma época, o Claudemir, um 
sobrevivente do massacre, com os seus 
23 anos, passava junto com um 
sindicalista da CUT- MG, pela região 

. sudeste para informar sobre o massacre. 
Era uma coisa estranha você conhecer o 
sobrevivente de um massacre como 
aquele. Era muita violência numa única 
experiência pessoal. Para financiar a 
viagem eles vendiam camisetas e fitas de 
vídeo com o depoimento dos 
sobreviventes. Bem, estes depoimentos 
nos emocionaram. O título do vídeo era: 
"Só isso que eu tinha para falar". Porque 
a todo o momento o trabalhador rural, 



contando as barbaridades pelas quais 
passara, completava: "era só isso que eu 
tinha para falar ... " 
-------·<«<«.,.,..._«< __ :<-.-.: :«-»:-.-.:«-:,~~ 

li - Desdobramentos 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Do sentimento de indignação à 
ação 

Começamos a nos envolver vendendo 
camisetas. Mas aquilo parecia muito 
pouco. Então resolvemos, nós os 
estudantes, conhecer o acampamento 
em Cantagalo, Rio das Ostras (Rj). O 
interesse foi crescendo e aos poucos 
fomos reconhecendo os problemas e 

onde podíamos meter a mão ajudando ... 

A ocupação da Fazenda Cantagalo 

O MST estava desorganizado no Rio de 
janeiro. Por isso o improviso da 
ocupação de uma outra parte da 
Fazenda Cantagalo. Em geral, a alma da 
ocupação é o segredo. Mas o pessoal 
começou a divulgar aos quatro ventos 
aquela notícia- o que era uma loucura 
-e claro que a polícia também ficou 
sabendo. 

No dia D, o MST alugou uns ônibus 
piratas levando os trabalhadores rurais e 
um pessoal de apoio. Neste apoio 
entraram os estudantes do IFCS e da 
PUC- Rj. E quem é que nós 
encontramos no meio da estrada 
esperando o ônibus? A polícia armada 
até os dentes, com coletes à prova de 
balas e demonstrando uma agressividade 
por mim nunca vista. Eles pararam o 
ônibus com o argumento de que o 
"pneu estava careca". Era um jogo: nós 

sabíamos, que eles sabiam que a gente 
sabia. Era estratégia para retardar a 
ocupação. Neste momento, um grupo de 
estudantes da PUC começou a filmar. 
lmediantamente os policiais revidaram: 
"filmagem não". Foi a nossa "deixa": 
com isto levantamos a bandeira da livre 
expressão, da liberdade democrática, 
livre organização e tal. E com o bate 

boca e o receio dos policiais por estarem 

sendo filmados, a gente conseguiu sair 
do cerco. 

Educação no processo de luta 

Um aspecto muito envolvente no 
Movimento Sem Terra é esta perspectiva 
de que o processo de luta é um processo 
educativo. Na hora em que você discute 
com o policial, você entende o que está 
acontecendo e se indigna com a 
crueldade do processo. Naquele 
momento você é obrigada a fazer uma 
série de associações, num embate duro e 
direto. Por exemplo, naquele bate boca 
teve um momento em que os policiais 
falaram que os facões eram armas. Eu 
indignada falei: "Peraí! Pelo que me 
consta, arma é isso que você está 
usando na cintura. Isso daqui são 
instrumentos de trabalho rural" ... 

Uma filmagem no Pontal de 
Parapanema 

Quando eu e o André (que se tornou 
meu namorado um tempo depois) 
resolvemos ir para o Pontal de 
Paranapanema, o clima estava 
quentíssimo. Foi o momento das prisões 
da Deolinda, do Cláudio Cano, do 
Minerinho e do Laerte. O M árcio Barreto 
estava foragido e o José Rainha também. 
Aquilo indignava a gente"- Caramba! 
Os caras estão presos porque estão 
lutando pelos trabalhadores!" Neste 
clima tenso, quase infernal , baixa o 
André (fotógrafo do Imagens da Terra 

contratado pelo MST) e eu no meio do 
fuzuê. E chegamos para documentar. Eu 
passei a circular para baixo e para cima 
com um gravador registrando 

depoimentos. Naquele ambiente, claro 
que surgiu muita desconfiança entre o 

próprio pessoal do MST: "afinal, quem é 
essa guria com esse gravador? ". Mas eu 
saía gravando e nesta entrei em várias 
histórias. 

Um dia eu consegui entrar no presídio 
para visitar o pessoal. Mas estava 
completamente proibida a entrada de 



jornalistas- como é que eu ia sair assim 
gravando? Foi quando a advogada dos 

Sem Terra pegou o meu gravador - que 
acende aquela maldita luzinha vermelha 
quando esta gravando -e colocou 
dentro da bolsa para não ser visto a 
gente não perder a fita ... 

Quem é aquela menina? 

Noutro dia eu entrei numa confusão 

com o Vicentinho. Era o momento 
daquela votação sobre Previdência que 
muita gente ficou tiririca com a posição 
dele. Na minha entrevista eu não tive 
dúvidas, quis tirar o atraso:"- Se a 

própria Justiça está sendo dura e o 
próprio Superior Tribunal tem feito 
declarações do absurdo da situação da 
prisão dos líderes do Movimento Sem 
Terra, as lideranças de esquerda como 
você, não deveriam tomar atitudes mais 
radicais? "Ele procurou desviar da 
questão até que colocou: "Mas afinal, 
qual seria a sua atitude?" Eu respondi na 
seqüência: "Mas a pergunta era minha!". 
Mais tarde, na churrascaria, ele ficou 
sondando com a advogada do MST 
quem era "aquela menina" ... 

Uma Viagem à Cuba 

No início de 97 eu me inscrevi num 

sorteio organizado pelo Núcleo de 
Estudos em Educação da América Latina 
e Caribe e o centro Acadêmico Paulo 

Freire, da USP. Quando vi, tinha ganho 
essa oportunidade para ir à Cuba num 
estágio de vivência em Educação. 

Ficamos lá cerca de 3 semanas 
conhecendo Cuba, nos informando 

sobre a educação cubana e claro, 
tomando muito rum, dançando muita 
salsa ... Nós pudemos acompanhar as 
contradições de Cuba, criticar o país, 
mas também soubemos ver as respostas 
que Cuba nos dá. Por exemplo, a 
educação e a infância são prioridades 

por lá. E nós aqui no Brasil, como 
ficamos? As referências de infância são 
Pelé, Xuxa, Ayrton Senna. Não é muito 

pouco?! 

A Marcha dos Sem Terra em 
Brasília 

Tinha muitos jovens na Marcha. Eu 
conheci a Martinha, com seus 24 anos, 
o Lavrat, com seus 21 e um rapaz 
apelidado "Frente de Massa"- porque 

ele é quem organiza as ocupações, etc. 
.. São todos jovens que têm tido uma 
formação política no próprio 
Movimento. Além é claro, do prazer de 
ter conhecido o seu Belé- que estava ali 
firme na marcha- um jovem com seus 
80 anos ... 

O socialismo não está nas 
cavernas 

O que nós queremos de tudo isto? 
Queremos uma transformação social, o 
socialismo puro e simples. E usamos 
estas palavras para desmitificar mesmo o 
seu sentido, porque parece que o 
"socialismo" ganhou a pecha de nome 
feio, ficou associado a uma imagem de 
dinossauro que sai das cavernas. E no 
entanto ele está muito vivo na cabeça 
das pessoas. 







UMA AGENDA 
COM 13 PONTOS 

Regina Novaes e 
Clara Mafra 

Para concluir esta edição, cujo núcleo é 
'uma auto-apresentação dos grupos, 
iniciativas e projetas que trabalham com 
jovens para o atendimento de jovens na 
região metropolitana do Rio de janeiro, 
realizamos uma breve sistematização de 
alguns pontos fortes do debate. Trata-se 
de um esforço final de organização dos 
temas que unem, mobilizam ou 
simplesmente dividem as inic iativas. Seu 
objetivo é explicitar a probidade, 
detalhamento e profundidade da 
reflexão/prática que tem sido 

desenvolvida pelos 23 grupos 
entrevistados. Da escuta dos grupos 
chegamos aos 13 pontos que compõem 
uma agenda de debate, a qual , 
esperamos, inaugure novos ciclos de 
debate e interligações para dentro e para 
fora dos grupos diretamente envolvidos. 

1 - Relações com o Tráfico 

Há um tipo de contabilidade que é 
constante nos Projetas dirigidos aos 
jovens de áreas pobres e violentas no 
Grande Rio: quantos meninas e meninos 
ganhamos do tráfico? E quantos 

perdemos? 

Estas contas, porém, são feitas em voz 
baixa, muito discretamente. Não é boa 
política se confrontar diretamente com 

os chefes locais. Como foi dito em um 
dos relatos que compõem esta 
publicação: "se você contrariar os 
interesses deles, se você afetar os lucros 
ou a segurança deles, você dança". Mas, 

não é só por isso. 



As comunidades já incorporaram as 
regras de comportamento impostos pelos 
traficantes. A "lei do tráfico" não é feita 
só de coerção ou de penalização, é 
também a "proteção" que o poder 
público não oferece a estes cidadãos. 
Através dela, são resolvidos muitos 
conflitos domésticos ou de vizinhança 
cotidianos. Desta realidade, os 
representantes dos Projetas falam com 
cautela e estrategicamente procuram 
"manter uma relação de mútua 
distância. Ninguém entrando no campo 
de ninguém" articulando assim "uma 
fronteira muito clara". 

A partir desta "estratégia de manutenção 
de fronteiras" os Projetas acabam se 
impondo, trazendo para o interior de 
algumas favelas e comunidades novas 
referências externas e mediações legais. 
Quando bem sucedidos, conseguem 
oferecer algum limite ao poder total/ 
totalitário dos traficantes. Em termos 
práticos, a dinâmica local pode sere
articular nos seguintes termos: "o tráfico 
sabe que você é uma figura pública e 
que a instituição que você trabalha está 
presente na hora que a população 
precisa, aí eles respeitam". 

No mesmo sentido, ao se impor sem 
aderir ao confronto direto, os Projetas 
conseguem conquistar certa simpatia de 
alguns traficantes. Como foi dito: "Outro 
dia uma figura do tráfico falou : ''Não, o 
Projeto de vocês está tranqüilo! Imagina, 
quisera eu ter tido a oportunidade de 
estar num Projeto como este, 
provavelmente eu não estaria aqui." Ou 
ainda: "Os líderes do tráfico distinguem 
entre o trabalho que sobe a favela para 
tirar o mercado ou a mão de obra deles 
e aquele que se apresenta como uma 
alternativa a mais, inclusive para os 
filhos deles( ... ) o sujeito não deseja que 
o filho dele seja traficante. " 

Ainda assim, não há como negar que a 
tendência geral é a continuidade da 
tensão na relação Projeto(fráfico. São 
novas questões que se colocam para 

quem quer trabalhar com jovens de 
áreas pobres e violentas. Uma 

preocupação compartilhada é não 
obedecer a lógica dos favores própria ao 
narcotráfico para selecionar candidatos 
para suas vagas. Outra, tem relação com 
o espaço físico, já que, por terem 
legitimidade e segurança, os Projetas 
podem ser cobiçados como esconderijos 
para as drogas. Além destas, surgem 

questões particulares, como a do Comitê 
de Democratização de Informática, que 
procura escolher bem seus parceiros 
locais, escapando assim do risco de 
"oferecer" sua infraestrutura para o 
"narcotráfico entrar na Internet para 
vender maconha ou cocaína." 

A troca de experiências entre os Projetas 
deve ser incentivada. Sabemos que as 
circunstâncias locais são diferentes, mas 
no intercâmbio podem surgir estratégias 
criativas que viabilizem respostas mais 
adequadas por parte de cada grupo no 
cumprimento de seus objetivos. A 
seguinte frase, presente em um dos 
depoimentos, resume um desafio 
comum: "A gente trabalha com uma 
parte da juventude da favela. Uma parte 
que inclusive é majoritária e que precisa 
acreditar na sua capacidade de viver 
longe do tráfico". 

2 - Relações com a Polícia 

Um dos maiores desafios dos Projetas 
que trabalham com jovens é enfrentar 
as ligações entre o tráfico e a polícia. 
Muitas vezes são como dois lados da 
mesma moeda. Cabe, aos Projetas, 
compreender a situação local e 
encontrar na própria comunidade 
pessoas ou outras instituições que 
permitam o estabelecimento de uma 
rede de alianças no interior da própria 
favela. 

É verdade que os agentes externos 
(característica da maioria do pessoal dos 
Projetas) podem coibir a violência 
policial assim como a presença de um(a) 
advogado(a) do Projeto pode ser 

., 



importante para a batalha de "tornar o 
Direito acessível a todos". Nestes casos, 
"ser de fora" pode se tornar uma 
qualidade. Além disso, dado o peso 
regulador da sociedade majoritária 
diante dos abusos policiais, alguns 
grupos têm desenvolvido a estratégia de 
chamar a atenção da imprensa para 
"casos exemplares". Conta um dos 
agentes da Casa da Cidadania, após o 
espancamento de um rapaz da 
comunidade "nós fomos imediatamente 
ao 1 Oº Departamento Policial e 
enquadramos aqueles 1 O policiais em 
pelo menos 6 crimes: extorsão, 
seqüestro, tortura, invasão de domicílio, 
lesões corporais e usurpação do poder 
( ... )"Além disso, como a preocupação 
daquele Projeto não era ir contra a 
polícia, mas intervir para que ela se 
relacione melhor com a comunidade, 
eles convidaram o comandante do 2º 
Batalhão- que fica em frente a favela
para dar algumas palestras sobre 
cidadania para a população. 

De fato, para vários Projetas, o desafio 
maior é modificar hábitos, dissipar o 
medo, introduzir outras maneiras para 
resolução de diferentes tipos de 
conflitos, enfim, articular um conjunto 
de ações que venha a interferir na "lei 
do silêncio", cuja base é o medo de 
represálias. 

Os representantes dos Projetas 
conhecem bem os métodos da polícia 
utilizados para tratar com os pobres e 
sobretudo com os jovens, sempre sob 
suspeição. É por isso que, como foi 
contado em um dos depoimentos, uma 
avó viu um policial bater na cara de seu 
jovem neto e se calou. Afinal , contrapor
se aos métodos da polícia não é fácil. 
Pode dar espaço para a acusação de 
conivência. 

Neste cotidiano tenso, os Projetas 
acabam desenvolvendo uma certa 
"etiqueta", forjando ações que vão além 
da simples omissão, mas que não ofenda 
diretamente interlocutores bastante 

suscetíveis. O relato de Malu, jovem 
advogada do Balcão de Direitos, ilustra 
o ponto explicitando o seu "tato", 
garantindo, ao mesmo tempo, a 
aceitabilidade do Projeto "na área": "de 
vez em quando a gente escutava uns 
"barulhos". A gente descobriu que eles 
pegavam adolescentes de 14, 15 ou 16 
anos, levavam para o DPO 
(Departamento de Polícia Operacional) 
e baixavam o sarrafo nos meninos". 
Ninguém comentava, valia a "lei do 
silêncio". O que os jovens advogados 
fizeram? "Passado algum tempo fomos 
no DPO informar que o Balcão de 
Direitos - cuja a função básica é a 
proteção da cidadania - estava instalado 
ali ao lado. Resultado: o "barulho 
diminuiu" 

Porém, em algumas circunstâncias, os 
Projetas assumem posturas mais 
agressivas e diretas chamando, por 
exemplo, a opinião pública para o 
questionamento da ação polícia!. Foi 
assim para o Campeonato de Futebol , 
onde "a polícia resolveu chegar 
atirando (na comunidade) e falando 
para os quatro ventos que o 'futebol é 
coisa de vagabundo". Por azar deu com 
dois garotos pela frente. Pois os colegas 
do futebol tiveram coragem de pegar os 
corpos e carregar até a Haddock Lobo, 
fechando o trânsito. Eles foram firmes, 
com a bola e a equipe ao lado dos 
corpos. Foram parando os carros e 
fazendo escândalo. A polícia impediu 
que a imprensa chegasse lá, mas a 
manifestação de indignação era 
evidente, para quem quisesse ver". 

Enfim, tanto quanto o pessoal que vive 
nas comunidades, o pessoal dos Projetas 
não confia na polícia. E aqui revela-se 
um perverso paradoxo. Mesmo 
reconhecendo que a polícia humilha, 
espanca e mata os jovens, não se pode 
ser simplesmente contra sua presença, já 
que a segurança é uma das obrigações 
do Estado e um direito da cidadania. Daí 
a necessidade de quebrar o círculo 



vicioso e contribuir para a formação de 

um novo tipo de policial, mais 
profissional e mais ético. Alguns 
Projetas, inclusive, já vêm colaborando 
na construção deste "novo policial", 
oferecendo alguns espaços de interação 
entre eles e a comunidade, promovendo 
palestras informativas e educativas e 
organizando cursos de formação cidadã. 

3 - Educação, Trabalho, 
profissionalização 

Em termos de escolhas pedagógicas, os 
23 Projetas articulam escolhas variadas, 
o que os leva a dúvidas e impasses 
específicos. Por exemplo, o objetivo 
explícito do Pré-Vestibular para Negros e 
Carentes têm sido favorecer negros e 

carentes, dando-lhes subsídios para 
entrar na Universidade. Desta forma o 
Pré-Vestibular pretende se contrapor à 
exclusão. Mas esta estratégia de atuação 

cria para o próprio grupo uma 
indagação de fundo: será que a 
educação não é responsabilidade do 
Estado e não de um grupo de estudantes 
universitários? 

Outro Projeto implementa, na baixada 
fluminense, uma escola de educação 
alternativa, articulando ciência, 
tecnologia e artesanato com noções de 
ecologia. Procura assim oferecer o que 
há de melhor em termos pedagógicos 
para uma área rica de natureza, mas 
pobre, até então, em alternativas 
educacionais. Como fica o futuro destes 
alunos educados alternativamente: 
haverá postos de trabalho condizentes . 
com a sua formação? 

Por outro lado, entre os Projetas que 
atuam nas favelas, é comum 
encontrarmos diferentes experiências de 
"lazer cultural" , numa perspectiva de 

complementação da formação cidadã 
via encurtamento das distâncias sociais. 
Como, entretanto, conjugar isto com o 
acompanhamento da escolarização 
formal, garantia básica de entrada no 
mercado de trabalho? 

Este último experimento nos conduz a 

um outro lado da questão da formação: 
a "profissionalização através da cultura" 
- um dos pontos mais polêmicos do 
Ciclo de Debates. Em geral, os Projetas 
concordam que não devem se limitar a 
formar jovens para as clássicas 
profissões subalternas (para meninos 
entregador, jardineiro e/ou engraxate; 
para as meninas corte e costura, 

manicure e/ou babá). A ressocialização 
de jovens em situação de risco através 
de atividades I igadas à área artística tem 
se mostrado uma interessante vereda 
para a produção de auto-estima, a 
descoberta de vocações e a formação de 

novos grupos. 

Contudo, ainda não há como avaliar os 
resultados desta via à médio prazo. 
Alguns chamam atenção para problemas 
de frustração no futuro. Todos querem 
ser artistas! Quantos serão? Os projetas 
que possuem bandas, grupos teatrais, 
grupos de dança podem ser lugares de 
fabricação de sonhos para jovens, assim 
como o futebol é para crianças e 
adolescentes. Como este mercado de 
trabalho é restrito e seletivo, os projetas 
estariam fabricando meras ilusões? 

Os 23 grupos se dividiram em duas 
vertentes de resposta. Um primeiro 
conjunto se destacou por afirmar com 
todas as letras a importância da ênfase 

na vocação artística dos jovens, não só 
introdutoriamente, mas enquanto 
perspectiva da futuro: "nosso interesse é 
que eles se profissionalizem na cultura. 
Se é na dança, por exemplo, que ele ou 

. ela faça os nossos cursos para em 
seguida buscar uma formação de uma 
escola como a Academia do Carlinhos 

· de jesus. Se é na música, um 
conservatório de Música. Não queremos 
que ele sente e fique esperando, mas 
que insista, se mexa e 
aconteça ".Lembram, além disso, que a 
arte não envolve apenas o trabalho mais 
"glamourizado", mas demanda também 
uma série de serviços específicos e 



rotineiros, ambos abertos e 
plausivelmente acessíveis aos(às) 
garotos(as) assitidos(as) pelos Projetas. 
"Com esta profissionalização nas artes, 
nós estamos sendo profundamente 
realistas. Temos que considerar que 
esses garotos, tendo passado grande 
parte de suas vidas nas ruas, estão em 
descompasso enorme com outros jovens 
que tiveram uma socialização usual com 
casa, comida e cachorro. As 
oportunidades reais que são abertas no 
mercado amplo para um ex-menino de 
rua, são do tipo formal, como jardineiro, 
engraxate, entregador. Por outro lado, 
querer qualificá-lo com o que há de 
último no mercado, tipo cursos de 
computação, não vai adiantar muito: ele 
aprende algo no curso, mas a tecnologia 
vai se adiantar e - dada a pouca 
familiaridade dele com este tipo de 
linguagem - a tendência é que ele se 
amedronte e fique restrito( ... ) Nós 
entendemos que há todo um mercado 
de camareira, iluminador, contra-regra, 
etc. .. profissões complementares ao 
"glamour" da arte que podem ser 
preenchidas por nossos meninos. 
Estando neste meio a pessoa consegue 
as oportunidades. E quem sabe, não 
passe de contra-regra a uma ponta e daí 
por diante?" 

Outra tendência de opinião, vai no 
sentido contrário, entendendo que o 
trabalho com a arte deve funcionar 
apenas como complemento educativo. 
O mérito principal do desenvolvimento 
de atividades artísticas e lúdicas está, 

entre aqueles que defendem esta 
perspectiva, em ser um elemento 
sedutor fundamental no início do 
engajamento do jovem no projeto, mas 

que não deve ganhar um status de um 
investimento profissional efetivo, como 
está colocado pela tendênci~ oposta. Ao 
menos não diante do diagnóstico de um 
crescente desemprego ao lado da 
exigência crescente do trabalhador 
qualificado pelo ensino formal. 

Um outro lado da questão da formação 
profissional refere-se aos agentes dos 
Projetas, vários deles estudantes 
universitários com serviço voluntário nos 
Projetas. Caberia perguntar sobre o 
futuro deles enquanto jovens estudantes 
de informática, de advocacia, de 
educação, de ciências sociais, e de 

outras disciplinas. Existirá algum 
diferencial entre suas carreiras e a dos 
colegas não-voluntários? 

.4 - Preconceitos e relações . . 
rac1a1s 

Entre os Projetas mais interligados com o 

universo das ONGs, a questão do 
preconceito racial é obrigatório. Variam 
entretanto as ênfases e abordagens da 
questão. 

O Pré-Vestibular para Negros e Carentes 
e o CEAP são dois representantes de 
uma abordagem central e direta da 
questão, vinculando-a ao tema da 

exclusão social. São, cada qual a seu 
modo, produtores da "consciência 
negra". 

Nos demais Projetas a questão racial 
perpassa o trabalho, incluindo-a num 
leque mais amplo de questões a serem 
abordadas no desenvolvimento do 

trabalho. Como disse Márcia, do 
AfroReggae "busca-se lidar com todos os 
estereótipos depreciativos que pairam 
sobre estes jovens (os assistidos)". No 
resgate da auto-estima dos jovens 
atendidos é importante des-construir e/ 
ou des-naturalizar certas verdades: "O 
fato da sociedade ter reservado um certo 
lugar para o sujeito, não significa que ele 
não tenha alternativas, não tenha como 
transpor o que está dado". 

Mas, se a própria divisão asfalto e favela 
está entremeada com o problema da 
divisão racial , o preconceito não está só 
no asfalto. Está também na favela entre 
os membros da comunidade. Muitas 
vezes interiorizado nos voluntários e 

funcionários dos Projetas. 



De modo geral, a abordagem das 
questões raciais ajuda a questionar o 

mito das "igualdades de oportunidade" e 
a encarar de frente uma das 
especificidades da maioria da população 
atendida. 

5- Relações de gênero: sexo, 
prazer, responsabilidade ( e 
igualdade?) 

Há questões específicas que se referem 
às jovens atendidas pelos Projetas. 
Como foi lembrado no Ciclo de 
Debates: "todo mundo pensa no perigo 
do menino pobre se voltar para o 
narcotráfico, mas este mesmo perigo é 
bastante real para as meninas. Elas 
podem funcionar como avião, como 
namoradas, como amantes, como 
informantes". 

A questão das relações afetivas das 
meninas da comunidade com aqueles 
que estão envolvidos no tráfico local 
merece atenção. Exige um 
reconhecimento da legitimidade e 
variedade das motivações. No Ciclo de 
Debates foram lembradas ao menos três: 
1 . Pode haver uma grande atração das 
meninas por estes "heróis" locais que 
"derrubam corações" e se tornam 
inclusive objeto de disputa entre as 
jovens; 2. Pode existir "amores 
interesseiros", afinal, enquanto as 
meninas "ficarem" com estes garotos do 

"movimento" poderão ter as roupas e 
calçados desejados por todos os jovens; 
3. Mas, há casos que a aproximação se 
faz sobretudo pelo poder que os 
traficantes exercem nas favelas, nestes . 
casos eles escolhem suas mulheres a 
despeito de suas vontades. Nem sempre 

estas opções são excl udentes. Em cada 
circunstância pode pesar mais um ou 
outro destes aspectos. De fato, analisar 
esta questão requer que levemos em 
conta simultaneamente três aspectos: os 
padrões de envolvimento afetivo e de 
sedução existente entre os "jovens de 
hoje"; as dificuldades financeiras das 

jovens que vivem nas favela em 

contraste com o que ganham os jovens 
que trabalham no tráfico e, por fim, as 
expressões mais gerais da desigualdade 
entre gêneros. Ou seja, ao abuso de 
poder se somam os preconceitos 
correntes que estão na base da definição 

dos papéis masculino e feminino. 

Para quem trabalha com as "Meninas da 
Calçada" a questão se avoluma, pois os 
atos violentos fazem parte do cotidiano: 
"um dia uma menina apareceu toda 
marcada pelo corpo, alguém bateu nela. 
Mais adiante uma outra menina 
desapareceu uma semana. Foi uma briga 
de grupo na pracinha". Nesta fronteira, 
como ensiná-las a criar estratégias de 
auto-proteção? O tato e muita 
flexibilidade são fundamentais na 
relação das agentes com as garotas, num 
trabalho de resgate da auto-estima que 
se inicia através do convencimento de 
que é importante exigir dos homens o 
uso da camisinha, e também pela 
valorização delas enquanto mulheres/ 

"garotas de programa" em uma 
sociedade machista. 

O pessoal da Casa da Paz contou que no 
início quando introduziram o teatro, 
"com o objetivo de através do lúdico 
aumentar a capacidade de sonhar do 
pessoal" só as meninas se inscreveram. 
Dizia-se que teatro era "coisa de gay, de 
boiàla". Aos poucos foram derrubando 

esta barreira e se aproximando de um 
modelo mais flexível das diferenças de 

gênero. 

Em termos da sexualidade juvenil , os 
. Projetas dão de frente com o 
crescimento da gravidez precoce. Neste 
sentido, grupos como o AfroReggae têm 
respondido à questão chamando a 
atenção dos jovens para três aspectos: 
sexo, prazer e responsabilidade. Através 
de exemplos de pessoas próximas e 
conhecidas, busca-se refletir sobre as 
conseqüências de uma gravidez 
precoce: "perda da liberdade e 
dificuldades decorrentes da falta de 



infraestrutura". Este diagnóstico 
entretanto não é garantido. O pessoal do 
Ex-Cola, que trabalha com meninas de 
rua, lembrou o outro lado da questão, 
das vantagens garantidas pela nova 
situação: "estar grávida pode significar 
alguma segurança, conforto e proteção. 
Quer dizer, a menina não vai mais sofrer 
sanções por parte do policial ou mesmo 
do grupo. O próprio grupo passa a ter 
muito mais consideração pela menina 
grávida que ganha maior 
responsabilidade e respeito". 

Enfim, são questões de diferentes níveis. 
Questões que envolvem sentimentos 

contraditórios, especificidade de 
situações concretas e mudanças de 
valores culturais. Os relatos nos deram 
pistas interessantes para perceber que a 
"política de cotas" visando o "equilíbrio 
de gênero"- muitas vezes exigido pelos 
organizadores dos Projetas- é apenas 
um bom primeiro passo. 

6 - juventude, passagens e 
projeção de futuro 

Há duas ordens de problemas que 
podem ser considerados específicos à 
juventude. Há aqueles que se colocam 
para os jovens- voluntários ou 
profissionais- que estão participando 
dos Projetas. Há outros que dizem 
respeito ao público alvo. Vamos 
enumerar algumas destas dimensões. 

jovens universitários que estão fazendo 
o curso de Ciências Sociais questionam 
a grade curricular que não contempla 
também a formação de um outro tipo de 
profissional. Aquele que queira ter uma 

"produção intelectual engajada". Por 
outro lado, há uma dificuldade no meio 
acadêmico em se buscar alternativas 

para articular formação universitária 
com atuação social, o que pode 
produzir um descompasso: "como por 
exemplo, aplicar Marx no morro da 
Babilônia?" 

Além da dificuldade de transferência do 
capital cultural acumulado, alguns 

Projetas se deparam com a questão da 
descontinuidade, típica da trajetória 
juvenil. O problema da descontinuidade 
está colocado tanto por condições 
externas, nas mudança de níveis 
escolares, do colégio para a 
universidade, como pelas enormes 
mudanças internas, pessoais. Uma 
alternativa à "lei da rotatividade" 
encontrada pelo Graúna, (ainda que não 
consensual), foi a vinculação do seu 

Projeto com um único colégio, o São 
Vicente. Garante assim o constante 
preenchimento do voluntariato 
necessariamente rotativo. O outro lado 
da moeda é que o grupo deve se 
submeter às pressões e demandas do 
calendário escolar. 

No caso do Balcão de Direitos, o recorte 
juvenil da equipe foi uma opção 
deliberada, escolha que tem promovido 
algumas perdas e alguns ganhos. Neste 
sentido, ficou registrado sua avaliação 
de que eles estão pagando "o preço da 
inexperiência". Situações em que 
autoridades ou advogados mais velhos 

se aproveitam da disposição da equipe 
para uma cooperação, colocando-os em 
algumas vezes em situações difíceis, não 
são raras. Mas, em contrapartida, 
apostam que justamente por serem 
jovens e por partilharem dos mesmos 
valores, têm maior disponibilidade para 
aceitar certos desafios e criar novas 
alternativas para os "velhos"problemas. 

já quando os jovens são o público alvo, 
outras dimensões se destacam. Uma 
questão clássica diz respeito à 
delimitação da faixa etária. Como foi 

dito pelo pessoal do Ex-cola: "há uma 
enorme lacuna no atendimento do 
jovem que completa a maioridade. Para 
eles, a maioridade significa inúmeras 

perdas. Se para nós que tivemos uma 
formação mais completa já é uma barra 
enfrentar o mundo adulto, imagina 
quem não teve subsídio em qualquer 
medida ou peso? Para os meninos sem 
teto, fazer 1 8 anos implica em perder 



comida, assistência jurídica, assistência 
de saúde, etc. .. " 

Para os jovens que vivem com suas 
famílias a questão da sobrevivência 
familiar pode pesar contra os projetas. 
Como foi dito não se pode romantizar a 
instituição "família", em certas 
circunstâncias os pais querem ver 
dinheiro entrando em casa venha de 
onde vier. Por isso, se os Projetas 
querem concorrer tanto com o tráfico, 
quanto com o subemprego que impede 
estes garotos de se capacitarem para o 
futuro devem se preocupar e encontrar 
formas para que eles ganhem algum 
dinheiro como contrapartida de sua 
participação nos Projetas. 

Claro que não se trata de competir com 

os ganhos que estes jovens podem ter no 
tráfico ou na prostituição. A reflexão das 
agentes das Meninas da Calçada vai 
neste sentido: "O nosso grande desafio é 
atrair as meninas que já estão envolvidas 
com a prostituição( .. .) Para realizar os 
cursos, elas ganham uma bolsa auxílio 
mensal de R$ 50,00. Este valor para uma 
menina que está de bobeira é um 
atrativo. Mas, para aquela que está 
batalhado, é irrisório, pois ela ganha isto 
em dois, três programas - numa questão 
de horas. Temos que conquistá-las com 
outros atrativos". Os "outros atrativos" 
utilizados pela maioria dos Projetas são 

expedientes de integração juvenil, 
passeios ecológicos, visitas aos cartões 
postais da cidade, aulas de dança, 
oficinas de arte, lazer em cinemas, 
museus. Este apelo aos padrões juvenis 
de lazer adicionado a muitas conversas 
podem favorecer o aumento da auto
estima e compensar a "pequeneza"do 
auxílio material. 

Contudo, como já foi lembrado, não 
devemos atribuir estereótipos aos jovens 
atendidos, o que quer dizer que a 
grande maioria não "faz parte do 
movimento" nem "vive da prostituição". 
Isto significa que existem jovens 
participando dos Projetas exatamente 

para ganhar a "pequena" bolsa-auxílio. 
Eles podem reclamar que o dinheiro é 
pouco, e ainda assim queimá-lo 
rapidamente em um tênis zero bala ou 
numa calça jeans. São jovens, e 
portanto, particularmente atentos à 
linguagem visual urbana. Daí o papel 
educativo dos agentes, que devem 
resgatar a noção de futuro, de 
profissionalização, de valores de 

cidadania. Porque "sem esta Projeção, 
os R$50,00 se perdem diante de um 
expectativa incomensurável de 
consumo". 

7- Topografia e segmentação 
social: asfalto/ favela; cidade/ 
periferia; asfalto/asfalto; 
periferia/periferia, etc ... e tal 
11Porque as chacinas acontecem nas 
margens?11 Pergunta um dos 
coordenadores da Casa da Paz. O que 
eles querem é que as autoridades tratem 
da mesma forma os conflitos que surgem 
nos diferentes espaços sociais. 

Ancorados na triste experiência de 
Vigário Geral, o AfroReggae também diz 
a que veio: 11Nós queremos que os 
garotos saiam do gueto das favelas. 
Parece que a mesma lógica do hospício 
é aplicada na favela: o que é feio1 o que 
fede, o que é preto a gente esconde lá. 
Mas nós não queremos que estas 
crianças percam o que é bom da história 
que é esta coisa de vir para fora 1 botar a 
cara na rua". 

Vários Projetas se colocam este desafio 
de I i dar com este tratamento 
diferenciado do espaço, entrando nas 
zonas proibidas, formando novos e 
inseperados fluxos, recortando a cidade 
de uma nova forma. Também é este o 
desafio no caso das "rivalidades entre 
comunidades". Nem todas rivalidades 
são englobadas na lógica do 
narcotráfico, ainda que, aparentemente, 
esta seja a situação recorrente. As 
disputas entre grupos de jovens de 
Vigário Geral e Parada de Lucas já foram 



registradas no livro Cidade Partida de 
Zuenir Ventura. Neste sentido, o pessoal 
que trabalha com o Campeonato de 
Futebol nas favelas conta que: "O 
trabalho para minorar a rivalidade entre 
as comunidades é lento mas já apresenta 
resultados. Procuramos, por exemplo, 
realizar passeios com jovens, mostrando 
as comunidades uns para os outros. A 
rivalidade, por exemplo, entre Rocinha e 
Vila Aliança é histórica. Dos passeios 
integrados já passamos à circulação 
individual dos jovens das duas 
comunidades sem perigo nos dois 
espaços" 

Já quem trabalha com adolescentes que 
vivem nas ruas, fala das divisões do 
asfalto com o próprio asfalto. Para 
alguns agentes, inclusive, os jovens de 
rua têm formas peculiares de sonhar, de 
perceber os espaços e as pessoas. O 
depoimento de Jonas Barbosa, atendido 
pelo Projeto Se Essa Rua Fosse Minha, é 
expressivo da contundência do drama 
vivido entre a passagem da 'rua" para a 
"casa de atendimento" e a dificuldade 
de sua expressão: "na minha 
adolescência eu passei por muita 
doideira. Eu estava dentro daquela casa 
do "Se Essa Rua" com um montão de 
pessoas querendo me ajudar. Eles me 
ajudavam e eu queria ajuda, mas tinha 
momentos de bobeira: "Ah! Quero 
estudar não! Ficar um tempão aí 
estudando, outro tempão trabalhando, e 
no final de mês, receber aquela merreca. 
Não dá nem pra fazer o que eu gosto e o 
que eu quero ... " Foi um tempo duro de 
muita confusão. Porque eu fiquei um 
tempão na rua, onde tinha tanta 
liberdade que quase cegava a gente. Na 
rua tem momentos em que a gente pode 
fazer tudo, experimentar qualquer coisa, 
inventar o que quiser". 

Movimentos por espaços estigmatizados 
da cidade também são feitos por jovens 
de classe média. Com objetivos de 
evangelização, jovens evangélicos que 
participam da Madrugada do Carinho 

vão rotineiramente à praça Tiradentes, 
nas sextas feiras à noite, ajudar a 
alimentar, cortar cabelos e conversar 
com "mendigos, travestis e meninos de 
rua". Ainda no meio evangélicos, a 
Jocum freqüentemente recebe jovens 
estrangeiros interessados em realizar 
ajudas comunitárias nas favelas cariocas, 
fortificando algumas redes internacionais 
de solidariedade. 

Outros fluxos ocorrem entre as redes 
que se estendem pelo espaço urbano 
mais secularizado, como os jovens do 
GRUDE e estudantes universitários do 
IFCS, que têm acompanhado o trabalho 
do MST seja em assentamentos no Rio 
de Janeiro ou São Paulo, seja doando 
roupas ou dando assessoria na 
elaboração de produtos de divulgação 
como vídeos. Nesta mesmo linha de 
criação de redes de solidariedade, 
alguns jovens secundaristas de diferentes 
Colégios da cidade e grupos de 
universitários têm ido às favelas "fazer 
um trabalho", o que pode implicar em 
apoios do tipo "reforço escolar", aulas 
de inglês, sistematização de informações 
úteis para as entidades locais, oficinas de 
arte, ou simplesmente, a realização de 
"Domingões" para brincadeiras 
conjuntas. Desta forma, os jovens de 
diferentes 'áreas da cidade" não só se 
conhecem mais de perto, como 
aprendem a diferenciar outros espaços 
no interior das próprias favelas. 

Em resumo: os conflitos também se 
expressam em termos segregação/ 
aproximação espacial. Mas várias das 
obras e novas experiências sociais 
mobilizam sentimentos e recursos, cada 
qual à seu modo, para questionar 
distâncias afetivas, simbólicas e sociais 
cristalizadas. 

8 - Mídia: Deus e o Diabo na terra 
dos Projetas Sociais 

"O que aparece na mídia, aconteceu. O 
que não aparece na mídia é como se 
não tivesse acontecido. A mídia legitima 



o que fazemos. Não se pode ignorá-la". 
Todos os participantes dos Projetas 

parecem concordar com este 
diagnóstico, que sintetiza um dos 
aspectos contextuais da ação social 
realizada no Brasil, nos anos 90. Como 
consequência: "é preciso aprender a se 
relacionar com a mídia". 

Em resposta a este desafio, o AfroReggae 
por exemplo, foi buscar a referência do 
mestre Chacrinha: 11Quem não se 
comunica se trumbicar De acordo com 
o lema, eles mandam fax, telefonam, 
mandam e-mail, alimentam diariamente 
a Internet, contactam os redadores dos 
jornais. Insistem e persistem na relação 
com a mídia. No relatório dos três 
primeiros meses de 1997 foram 25 
matérias do Grupo na imprensa e 36 na 
televisão. Na perspectiva do grupo, é 
preciso persistir e fazer a imprensa 
acordar e ver as coisas boas que estão 
acontecendo entre os jovens do Rio de 
Janeiro. Por outro lado, eles acreditam 
que na medida que o trabalho é coberto 
pela mídia, outras instituições, parceiras 
ou não, que fazem algo similar, lucram 
com a visibilidade. 

Às vezes a mídia namora um Projeto e 
ele desponta, cresce, ganha visibilidade. 
O namoro entretanto, pode ser curto e 
no momento seguinte o Projeto já 'não 
dá mais notícia'. O pessoal do Pré
Vestibular para Negros e Carentes vive 
este processo: através do Frei David, no 
início, estiveram um certo tempo muito 
presentes na mídia. Agora, ainda que o 
Projeto se preocupe em alimentar a 
mídia com fatos e eventos, são raras as 
menções ao grupo. As razões? Para o 
pessoal do Projeto trata-se de um 
mistério: 11às vezes entendemos que é 
boicote voluntário deles1 mas talvez seja 
alguma dificuldade nossa de nos 
relacionarmos com a lmprensa 11

• 

A resposta parece estar na lógica própria 
dos meios de comunicação. Segundo a 
experiência do Grupo Eco, os repórteres 
estão sempre atrás de furo, fatos ou 

ganchos. Quem não sabe oferecer este 
tal fato pode até fazer um trabalho sério 
e consistente, mas os repórteres vão 
questionar colocando a ação sob 
suspeita. Itamar conclui: 11é como se a 
mídia fosse um grande monstro: às vezes 
a gente joga pedral outras vezes a gente 
alisa1 mima1 abraça. Na verdade ela tem 
uma lógica muito específica/ devoradora 
e autofágica1 e isto é sempre um desafio 
para quem está no trabalho de base 11

• 

Outro lado da relação entre entidades e 
mídia, é quanto ao conteúdo da 
cobertura. Não foram raros os casos de 
amargas decepções, quando eventos 
considerados importantes e interessantes 
pelos próprios grupos, aparecem nas 
páginas dos jornais ou na tela da TV 
reduzidos a um mísero detalhe ou 
cercado de exotismo. 

Segundo o representante da Fábrica da 
Esperança, 11Se de 100 entrevistas/ saírem 
101 já é lucro1 é visibilidade 11

• Quem tem 
entretanto, tamanha disponibilidade 

para estar à disposição da imprensa? A 
maioria dos 23 grupos reconhece a sua 
importância como meio de denúncia e 
como forma de dar visibilidade aos 
Projetas. Mas questionam a quantidade 
de tempo e de recursos a serem 
direcionados para alimentar a relação 
Mídia/Projeto. 

Moral da história: É preciso aprender a 
falar a linguagem da mídia e saber 
"pautá-la". Sem esquecer o reverso da 
medalha: é preciso cotejar 
constantemente os efeitos do chamado 
"marketing social" com os objetivos dos 
Projetas. 

9- Política: sim ou não? 
Diferentes experiências 

No conjunto dos Projetas pudemos 
identificar três posturas diferentes em 
relação à política.A primeira é 
predominante entre as instituições que 
possuem vínculos religiosos. A maioria 
declara-se apolítica. Sua tendência é 
evitar os políticos em função do receio 



da instrumentalização do trabalho social 
que recorrentemente fazem. 

A segunda postura, partilhada pela 
maioria dos Projetas sem vínculo 
religioso direto, busca fazer política fora 

dos lugares usuais da política. Isto 
envolve um amplo leque de práticas e 
experimentos político-culturais, cuja 
fronteira se inscreve numa negação: não 
se envolvem diretamente com Partidos. 
No geral, estes grupos inserem seus 
Projetas no âmbito da Sociedade Civil, 
entre as "lutas pela cidadania". 

A terceira e última postura é mais rara e 
diz respeito ao envolvimento direto do 

Projeto na política partidária. O CEAP 
ilustra e propaga esta postura. É o único 
Projeto que tem entre seus di retores 

alguém que já foi candidato a deputado 
e à vice-prefeito pelo PT. Refletindo 
sobre a experiência, ao invés de perdas, 
eles enumeram alguns ganhos. 
Certamente, o CEAP ganhou mais 
visibilidade ("afinal o período eleitoral é 
quando a sociedade mais se mobiliza"). 
Além disso, o candidato submeteu as 
bandeiras da entidade a um público 
mais amplo, exercendo assim uma 
função educativa diante da sociedade. 

As relações dos Projetas com os Partidos 
sempre rendem boas e acaloradas 

discussões. O que fica mais complexo 
ainda nos dias de hoje quando as 
entidades (inclusive os de recorte 
religiosos- vide Madrugada do Carinho), 
tendem a participar de Conselhos 
Municipais e Estaduais e a receber 
financiamentos de Ministérios e 
Secretarias. O que não os livra de uma 

certa ambigüidade em relação à política: 
os políticos que em uma dada ocasião 
estão investidos da autoridade dos 
cargos governamentais, em outros 
momentos se colocam como candidatos. 

1 O - Religião: obstáculos e 
negociações possíveis 

Do ponto de vista religioso, o espiritual e 
o material estão totalmente interligados 

e há um vocabulário específico para 
definir o seu fazer. Quando chamamos 
pessoas e Projetas ligados a diferentes 
tradições religiosas tínhamos dois 
objetivos. Primeiro, ter informações 
sobre sua ação social feita com jovens e/ 
ou para jovens. Segundo, perguntar 
sobre a existência de conflitos religiosos 

nas diferentes áreas de atuação e sobre 
as formas utilizadas para resolvê-los. 

Dois movimentos, um nascido em solo 
internacional, o Hare Krishna, outro em 
solo nacional, o Santo Daime, 
identificam-se pela presença de adeptos 
cuja a trajetória foi marcada pelas lutas 

políticas e culturais dos anos 70. Foram 
representantes desta geração que 
trouxeram para o Rio o Santo Daime e 
que hoje atraem a curiosidade de outros 
jovens que deles se aproximam para 
experimentar o chá, para participar de 
uma comunidade religiosa e 
compartilhar um estilo de vida. Muitos 

deste jovens de hoje passam um tempo 
no Ma piá, no Acre. Lá a comunidade 
religiosa construiu - também através de 
Projetas com financiadores 

internacionais - creche, escola, posto de 
saúde, etc. Uma infraestrutura que 
também atende a comunidade local. 
Entre os Hare Krishna, com quatro 
comunidades no Brasil, situadas em 

Áreas de Proteção Ambiental, também é 
comum que sejam estabelecidas 
algumas redes de solidariedade local , 
onde os monges suprem as deficiências 
escolares e ambulatoriais das 
comunidades rurais vizinhas. 

Além disso, vários entrevistados 

chamaram a atenção para a existência 
de uma religiosidade difusa. São 
recursos espirituais que são utilizados 
pelos agentes numa experiência de vida 
cheia de altos e baixos, recheadas de 
mediações muitas vezes tensas e 
espinhosas, num dia-a-dia muito 

próximo às situações de risco. Luiz 
Felipe, coordenador da Crescente Férti l, 
chegou a explicitar o tema, ainda que o 



restringindo-o ao meio mais próximo: 
"Existe uma afinidade muito grande 

entre movimento ecológico e 
espiritualidade. Eu estava aqui 
observando vocês falarem e todo mundo 
do movimento ambiental tem esta pinta 
meio zen, esta fala calma e meio serena. 
Claro que o Hélio (da Onda Verde) não 
se encaixa neste perfil, mas ele veio do 
movimento sindical e por isto a gente 

perdoa. Mas de um modo geral, o 
pessoal do movimento ambiental tem 
essa onda de calma, meio vida 
alternativa e tudo mais. Eu tenho a 
impressão de que existe um histórico 
oculto nosso, que remonta à origem 
espiritual de cada um." 

Alguns segmentos evangélicos também 
foram convidados para o Ciclo. Eles 
assumiram duas posturas diferentes: a 
Fábrica de Esperança, por exemplo, foi 
definida como uma ONG que "não quer 
ser vista como entidade rei igiosa, que 
quer prestar assistência e fabricar 
esperança em todas as pessoas 
independentemente da religião". Porém, 
o fato de que as pessoas "de frente" 
sejam evangélicas seria sem 
conseqüências tanto para a captação de 
recursos, quanto para o estilo do 
trabalho? Como se trata de um mega 
projeto, formulado numa aliança entre 
sociedade civil e empresários em reação 
ao crescimento da violência na cidade, 
encravado em uma das áreas 
consideradas mais pobres e violentas do 

Rio de Janeiro, esta pergunta não pode 
ser respondida de imediato. A questão 
demanda pesquisas que aprofundem a 
análise. 

Já a Jocum, uma rede internacional, e a 
Madrugada do Carinho, uma iniciativa 
de Igrejas locais, assumem posturas mais 
tradicionais, justificando as suas "obras" 
pela "fé". Para os jovens da Madrugada 
do Carinho, a ação social é uma 
" necessidade da Igreja" e um meio de 
renovação da própria fé. Isto sem 
esquecer que a Igreja primeiro tem 

obrigações com os "domésticos da Fé" 
isto é com "os carentes que estão no 

meio evangélico", depois é que o 
trabalho pode se ampliar, conjugando 
evangelização com ação social. O 
representante da Madrugada do Carinho 
é membro titular do Consepas
Conselho Eclesiástico para a Ação Social 
-criado pela prefeitura do Rio de 
Janeiro. A novidade aí é a inclusão das 

Igrejas evangélicas, já que a Igreja 
Católica sempre foi reconhecida como a 
principal parceira do Estado na área da 
assistência social. 

Por outro lado, as mudanças no campo 
religioso nacional, em especial no Rio 
de Janeiro, com o crescimento 
pentecostal, tem colocado novos 
problemas e exigido respostas originais. 
A experiência de uma agente da Pastoral 
Católica ilustra o ponto. Um certo dia 
um grupo de jovens se apresentou às 
organizadoras do Campeonato de 
Futebol querendo participar, só que 
informaram: "A gente não tem trabalho 
nenhum com a Igreja Católica, pois nós 
somos da Assembléia de Deus". Desta 

forma o novo grupo se apresentava 
claramente com disposição de se 
integrar no Projeto, mas não de mudar 
de religião. O que fazer? Comunicaram 
o fato à Arquidiocese e passaram a 
integrar pessoas de outras religiões no 
Campeonato coordenado pelas pastorais 
católicas. 

Porém algumas tensões parecem 
inescapáveis, ligadas à defesa das 
"pequenas verdades" assumidas pelos 
grupos religiosos. Em Vigário Geral, por 
exemplo, existem cerca de 9 igrejas 
evangélicas. No trabalho do AfroReggae, 
explora-se a percussão, a capoeira, a 
sensual idade da dança. Para os 
evangélicos "a percussão é macumba, a 
capoeira é coisa do demônio e a dança 
envolve sensualidade", censurando 
todas estas iniciativas. Eles lembraram o 
caso de uma menina que começou a 
chorar na aula, depois sumiu. Quando 



finalmente conseguiram conversar, ela 
contou: "Minha mãe falou que a dança 
é coisa do demônio". Mesmo assim o 
Projeto tem conseguido negociar com 
algumas famílias evangélicas, que 
aceitam o grupo enquanto uma das raras 
alternativas de educação e formação 
cultural no local. Claro que não sem 

impor algumas restrições: "em geral o 
que eles cortam é a apresentação no 
show, que é o grande barato do 
AfroReggae pois envolve a saída da 
favela ". 

11 - Continuidade dos Projetas: 
recursos externos e 
autosustentação 

Alguns Projetas estão ligados às redes e 
instituições mais amplas e têm um 

caminho certo para responder às questões 
financeiras. Via de regra este é o caso de 
trabalhos ligados às instituições religiosas. 
No outro extremo estão os grupos pouco 
institucionalizados, que vivem o "aqui e 

agora" e que sobrevivem conseguindo 
emprestadas salas para reuniões e 
recursos mínimos para desenvolver suas 

ações. 

Ainda assim, a insegurança em termos 
de recursos financeiros para dar 
continuidade ao trabalho é uma questão 
crucial para a maioria dos Projetas. Via 

de regra, a manutenção da infraestrutura 
básica, como uma sede e um certo 
número de profissionais remunerados, é 
feita em meio a riscos freqüêntes. 

No que tange às agências financiadoras 
internacionais, algumas dificuldades 
foram registradas: a mudança dos temas 

prioritários e a necessidade de 

adaptação do Projeto; a exigência de 
uma avaliação do tipo quantitativa de 

"resultados", o que, em alguns casos, é 
de difícil mensuração; o 
desconhecimento e dificuldade de 
acesso a um leque mais amplo de 
agências financiadoras. Quando o 
assunto era as agências financiadoras 

governamentais, a crítica mais constante 

decorria dos atrasos no repasse dos 
recursos. 

Na busca de alternativas de recursos 
financeiros, a palavra chave tem sido 
"autosustentação". Alguns Projetas já 
adquirriram, inclusive, uma experiência 
acumulada neste sentido, como o Grupo 
Eco: 110S nossos instrutores na Escola de 
Informática foram nossos primeiros 
alunos1 depois se tornaram 
multiplicadores: são eles que 
administram a escola e dão aulas. 
bando aulas, cada jovem que se tornou 
instrutor recebe um salário e mei0 11

• Ou 

ainda o Onda Verde, que conseguiu 
financiamento para comprar um sítio 
com o compromisso de torná-lo um 
espaço de educação ambiental ligado a 
rede de ensino público e aos 
movimentos populares. Ali está 
11planejada a construção de cabanas o 
que permitirá a auto-sustentação do 
Projeto, através do seu alugueft1

• Mas, 

em geral, a autosustentação ainda é um 
objetivo para o futuro. No presente, é 
comum que se revele em soluções 
criativas pontuais, como ilustra o caso 
do AfroReggae, que tinha que pagar um 
empréstimo feito para comprar a casa de 
Vigário Geral e lançou a "campanha do 
metro": 11Lançamos a campanha 
vendendo hipoteticamente 90 metros 
quadrados da casa por R$ 60,00 e para 
nossa surpresa a maior parte dos 
compradores foram pessoas do exterior11

• 

Os 23 grupos manifestaram a 
necessidade da busca de informações 
sobre fontes financiadoras e a troca de 
experiências sobre problemas e saídas 
criativas. 

12 - Lideranças, carisma e 
formação de novos quadros. 

A questão da identificação dos Projetas 
com um dos seus líderes foi pouco 
discutida. Há uma certa dificuldade de 

formulação de certos dilemas que se 
constróem em torno do carisma de uma 

liderança. 



Os que falaram sobre isto explicitaram 
alguns dilemas. Em muitos casos há uma 

identificação entre uma entidade e o 
nome de um dos seus fundadores. 
Reconhece-se aí uma espécie de círculo 
vicioso: o nome foi importante para que 
a entidade seja o que ela é no presente. 

Mas, no presente, a entidade é que 
mantém o nome do líder. Ora, se você 
tem alguém que o público externo 

conhece, que já é legitimado no campo 
dos Projetas, que é conhecido da mídia, 
como mandar outra pessoa para um 
encontro, para uma entrevista? Se, para 
cultivar outras lideranças ou para 
fomentar novas, você manda outra 

pessoa representar a entidade, pode até 
parecer que se está desprestigiando os 
interlocutores. 

Ao mesmo tempo, sabe-se, é importante 
cultivar a capacidade de formação de 
novos quadros, prática corrente na 
maioria dos Projetas. 

13 - Parcerias & concorrências 

Quando perguntamos ao coordenador 
do Projeto Madrugada do Carinho se 
eles tinham participado da Campanha 
contra a Fome, ele respondeu: "Olha, 
nós não entramos porque tínhamos 
certeza que estávamos fazendo algo 
muito semelhante. E nós estamos atentos 
para participar em outras campanhas, 
nas calamidades por exemplo." Esta 
afirmação corrobora a análise de 
diferentes pesquisadores sobre as 
iniciativas da Sociedade Civil no Brasil: 
é grande a pulverização e a volatilidade' 

do campo. Um bom número de ações 
sociais têm sido implementadas, 
correndo paralelamente, sem nunca se 

encontrarem. 

Por outro lado, se o leitor estiver atento 
ao número e diversidade das parcerias 
enumeradas por cada um dos 23 
Projetas, verá que existem alguns 

núcleos com maior interligação entre os 
parcerias e com uma certa estabilidade 

garantida pelo tempo. Nestes núcleos 
circulam valores, recursos humanos e 
financeiros suficientemente 
compartilhados. Não há dúvida que boa 
parte do "acordo" de opiniões se dá pelo 
reconhecimento dos mesmos "inimigos" 
(às vezes a polícia, outras vezes as 
autoridades municipais e estaduais ou 

ainda "a sociedade preconceituosa e 
excludente"), o que os transforma em 
um "campo das entidades da sociedade 
civil que trabalha com jovens". 

Não há porque dourar a pílula: durante 
o Ciclo de Debates também nos 
deparamos com situações tensas entre 
membros de distintos Projetas. Estas 
tensões às vezes fazem parte da 
inevitável disputa por recursos, direta ou 
indiretamente estimuladas pelas fontes 
financiadoras. Outras vezes, existem 
divergências ideológicas, de valores, de 
ênfases. Estas, por vezes, estão 
ancoradas em conflitos geracionais no 
interior da própria entidade e outras 
vezes em disputas por legitimidade em 
uma mesma favela/comunidade. 

Esta constatação reafirma a importância 
de se constituírem espaços mais 
"neutros" com poder de convocar e 
incentivar as trocas entre os grupos. O 
Ciclo de Debates Juventude: Conflito e 
Solidariedade foi um ensaio preliminar 

do muito que pode ser feito. Não se 
tratava de uma assembléia de 

representantes dos projetas, nem era 
algo promovido por agências 
financiadoras ou por instâncias 
governamentais, nem era um evento 
voltado para a mídia. Houve discussão, 
intercâmbio e até a emergência de 
algumas pendências. 

Acreditamos que, certamente, o ciclo de 
debates beneficiou o conjunto que até 
então não se reconhecera enquanto tal. 



NOTAS 
(DA APRESENTAÇÃO) 

1 Para referência mais completa ver Margulis (1997) 

2 O I Festival da juventude realizado pelo Forum da juventude XXI, em Brasília, com o apoio 

da UNESCO, UNICEF, Governo do Distrito Federal, Cultura FM, TV Distrital. Foi organizado 
em Plenárias, Oficinas, Shows e Workshops. Reuniu jovens ligados ao movimento estudantil , 

aos Partidos, à grupos religiosos, à grupos culturais, a·Projetos de Ações Sociais, ONGs, etc. .. 

3 O Seminário jovens Acontecendo na Trilha das Políticas Públicas foi organizado pela CNPD 

(Comissão Nacional de População e Desenvolvimento), entre 21 a 24 de junho de 1998, em 

Brasília. Reuniu representantes dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Educação; ONGs 

que trabalham com jovens; representantes jovens de instâncias sindicais, representantes de 

Movimentos e Organizações de jovens. Cabe informar que pela primeira vez foi criada no 
Brasil uma Assessoria Especial para Assuntos de juventude, vinculada ao gabinete do 
Ministério da Educação. Existem também dois programas do Comunidade Solidária destinados 

a jovens: o Universidade Solidária e um concurso para Projetas que visam a capacitação geral 

de jovens. 

4 Para uma revisão bibliográfica das correntes que se fazem presentes na "sociologia da 

juventude" ver Machado Pais, 1993. 

5 Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIMMS) 

verifica-se que dos anos 80 para os anos 90 houve um crescimento muito grande do óbito por 
homicídio em jovens de 15 a 24 anos no Estado do Rio de janeiro: o Coeficiente de 
mortalidade (por cem mil habitantes) passa de 45.9 em 1980 para 119.8 em 1995, o que 

representa um aumento de 137% . Este crescimento provavelmente contribuiu para que o 
Estado do Rio de janeiro passasse, em 1990, para o primeiro lugar no ranking dos estados da 

Federação no que se refere ao óbito em jovens (Cf. Mel lo de Araújo, 1998). 

6 Sobre a noção de trajetória é importante considerar a contribuição de Pierre Bourdieu (1980) 

ao alertar para a necessidade de comparar os eventos biográficos às trajetórias de outros 

agentes pertencentes ao mesmo campo e inseridos nas disputas do mesmo espaço social. 

7 Para uma interessante discussão sobre projetas e campo de possibilidades ver Gilberto Velho, 

1994. 
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