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O ISER

O Instituto de Estudos da 
Religião, ISER, é uma organiza-
ção da sociedade civil, de caráter 
laico, comprometida e dedicada 
à causa dos direitos humanos e 
da democracia. Surgida no con-
texto brasileiro dos anos 1970, 
objetiva promover estudos, pes-
quisas e também intervenção so-
cial a partir de eixos temáticos 
plurais da sociedade brasileira, 
como a defesa e a garantia de di-
reitos, segurança pública, meio 
ambiente, diversidade religiosa, 
entre outros.

Em sua trajetória de mais de 
40 anos, o ISER tem sido atento 
e sensível às demandas e tendên-

cias sociais fundamentais desse 
período na história do Brasil e, 
às vezes, no contexto interna-
cional, enfrentando desafios de 
mudanças de cada tempo sem, 
no entanto, alterar a essência e 
perfil da instituição, identifica-
dos de forma contínua com seu 
caráter inovador, agregador, crí-
tico e transformador. 

Acompanhou o desenvolvi-
mento de movimentos sociais 
voltados para luta dos direi-
tos humanos, englobando uma 
série de temáticas específicas 
como o combate ao racismo, ao 
sexismo, a defesa dos direitos 
das mulheres, da população em 

situação de rua, da juventude, 
do meio-ambiente, entre outros. 
Alguns desses movimentos vie-
ram a seguir seus próprios ca-
minhos, consolidando-se como 
novas ONGs, fato que confirma 
o cumprimento de uma das mis-
sões primordiais do ISER: forta-
lecer a sociedade civil por meio 
da organização de demandas e 
interesses que garantam a diver-
sidade e o amplo respeito ao di-
reito de todos, especialmente de 
grupos mais estigmatizados.

Desde sua origem o ISER 
tem se constituído por um cor-
po de pesquisadores, cientistas 
e estudiosos que compartilham 

interesse e compromisso em de-
senvolver investigações diver-
sas, especialmente na interface 
sociedade e religião. Como re-
sultado destes esforços, vários 
materiais foram produzidos ao 
longo dos anos, com destaque 
para a série Cadernos do ISER, 
periódico que promovia o de-
bate das abordagens teóricas 
da questão religiosa nas ciên-
cias sociais brasileiras. Na mes-
ma linha, existe, ainda, a revista 
Comunicações do ISER, que di-
vulga pesquisas e projetos rea-
lizados por estudiosos da ins-
tituição e outros pesquisadores 
associados. 



A revista Religião e Socieda-
de, lançada em 1977, inaugurou 
uma nova etapa no que se refe-
re às publicações do ISER. Sob 
o formato de revista científica, 
tornou-se referência teórica im-
portante para pesquisadores e 
estudiosos das ciências sociais 
e da religião no Brasil e Améri-
ca Latina. Atualmente, além de 
livros, relatórios e outros docu-
mentos já produzidos, Comu-
nicações do ISER e Religião e 
Sociedade são publicações regu-
lares da instituição.

No segmento da comunica-
ção o ISER viveu períodos de 
especialização na produção de 

filmes documentários, vídeos 
educacionais e programas de TV 
comunitários realizados pela 
então TV ZERO, que mais tar-
de se tornaria uma organização 
autônoma. Também teve grande 
atuação durante a ECO92, es-
pecialmente na organização da 
Grande Vigília pela Paz Mun-
dial, que reuniu lideranças de 
diversos credos e ideologias, 
defendendo a relevância de um 
amplo debate sobre a questão 
ambiental. Participou ativamen-
te da definição da AGENDA 21 
como modelo de política pública 
internacional no que se refere à 
preservação ambiental. Mais re-
centemente, no contexto da Rio 
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+ 20, o ISER participou de diálo-
gos tanto na conferência oficial 
como promovendo debates e re-
flexões na Cúpula dos Povos. 

Hoje, as atividades desen-
volvidas pelo ISER são orien-
tadas, sobretudo, pelos eixos 
temáticos Religião e Espaço Pú-
blico, Sociedade e Relações Sus-
tentáveis e Violência, Segurança 
Publica e Gestão de Conflitos. A 
esses temas somam-se outros, de 
natureza transversal, interdisci-
plinar, como gênero, juventude 
e mediação. É especialmente a 
partir destes eixos e cruzamen-
tos temáticos que a instituição 
organiza suas linhas de atua-

ção, definidas como atividades 
que, de maneira geral, visam à 
produção de conhecimento, ao 
desenvolvimento de projetos es-
tratégicos e à avaliação e moni-
toramento de políticas públicas.

Afirmado pela qualidade de 
suas pesquisas, estudos e pu-
blicações, o ISER desenvolveu a 
habilidade de promover diálogo 
entre linguagens oriundas dos 
movimentos sociais, academia 
e políticas públicas, apostando 
na pluralidade e na convivên-
cia dialógica como mecanismos 
próprios à construção de cida-
dania inclusiva e solidariedade 
humana.
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EDITORIAL

2012: UM ANO DE 
DESAFIOS E  
DIVERSIDADE

O ano de 2012 foi um ano par-
ticularmente desafiador para as 
organizações da sociedade civil 
brasileiras. Os escândalos en-
volvendo ONGs vinculadas aos 
Ministérios dos Esportes e do 
Turismo, em 2011, enfatizaram 
a urgência na definição de parâ-
metros legais que promovam um 
ambiente seguro e estimulante 
à participação de cidadãos e ci-
dadãs através das organizações 
civis em matéria de políticas pú-

blicas.  A ausência de um marco 
legal adequado e transparente que 
regulamente as atividades das or-
ganizações civis favorece uma re-
lação casuística e dependente, e 
colocam as instituições sociais em 
condições de fragilidade frente às 
instâncias governamentais e em-
presariais.  Um sentimento gene-
ralizado de desconfiança sobre as 
ONG´s expressos nas grandes mí-
dias e por setores governamentais 
marcaram 2012 como um período 
de dificuldade nas relações insti-
tucionais e de descrédito na ima-
gem geral  das ONG´s brasileiras.                                                                                  

Mesmo em um cenário poli-
ticamente controverso neste pe-
ríodo, o Iser fez sua opção em se  
posicionar em   espaços institu-
cionalizados onde empenhamos 
os principais esforços de incidên-
cia política. Atuante em redes de 
participação específicas da socie-
dade civil ou em ambientes parti-
lhados com o poder público,  bus-
camos atingir  distintos níveis de 
influência  e colaboração, desde as  
esferas internacionais, nacional 
e estadual, faltando porém, uma 
maior  articulação em torno das 
políticas municipais. 

Nesta estratégia, merece des-
taque  as participações de âmbito 
internacional em torno do fortale-
cimento do sistema de garantias 
da Comissão de Direitos Huma-
nos da OEA, no Conselho Nacio-
nal de Segurança Pública (cadeira 
partilhada com o INESC/DF); no 
Conselho Nacional de Juventude 
(cadeira partilhada com Institu-
to Polis/SP); no Comitê Nacional 
pela Diversidade Religiosa; em 
âmbito local, no Conselho Esta-
dual de Direitos Humanos (onde 
assumiu a presidência do Conse-
lho), na Comissão de Intolerância 
Religiosa do estado e no GT do 
Programa de defensores do estado 
do RJ. Em torno da Sociedade Ci-
vil, merece destaque, entre outras, 
o Coletivo RJ de Memória, Ver-
dade e Justiça; o Fórum de Juven-
tudes do RJ, o Fórum Justiça e o 
Movimento Inter-religioso (MIR/
RJ). 

Nestes e em outros ambientes, 
o Iser se guia pelo marco dos Di-
reitos Humanos e da promoção de 
diálogos. A opção por espaços ins-
titucionalizados nos permitiram 
um lugar qualificado para o de-
bate das políticas públicas e nos 
aproximam de um conjunto das 
organizações da sociedade civil de 

estrutura semelhante, promoven-
do debates objetivos e, ao mesmo 
tempo, estratégicos, compondo 
um campo que, embora qualifica-
do, precisa se redefinir e repensar, 
tanto politicamente, quanto eco-
nomicamente.  

Entretanto, em sociedades 
complexas como as que vivemos, 
faz-se imprescindível intervir nas 
relações cotidianas e múltiplas 
que definem as vidas das pessoas 
em comunidade. E esta atuação 
direta no terreno compõe uma das 
identidades do Iser que ganha for-
ma na estrutura de projetos e pes-
quisas.  Neste campo, fica evidente 
notar uma multiplicação de ações 
que, seguindo agendas típicas de 
sua trajetória, abriram distintas 
frentes de atuação em diferentes  
temas e formatos: projetos de ava-
liação de políticas, intervenção di-
reta, planos municipais, estudos e 
pesquisas foram implementados 
no Iser neste ano de 2012. 

Temas relacionados a gênero, 
atuação policial, juventudes, reli-
gião e direitos se mesclam e inte-
ragem nos projetos, talvez menos 
do que poderiam, mas encontram 
lugar e promovem reflexões nos 
debates e tensões produzidas 
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quando dividem o mesmo espaço. 

Projetos envolvendo Media-
ção de conflitos, agroecologia e 
pesquisas nas áreas de UPP foram 
algumas das iniciativas realiza-
das em favelas do Rio de Janeiro. 
A elaboração de planos munici-
pais da mata atlântica e Agendas 
21 comunitárias são exemplos de 
atividades no noroeste e norte flu-
minense. Além disso, adentramos 
o Brasil com avaliações no norte 
e atividades de prevenção à vio-
lência no sudeste. Boa parte disso 
estará demonstrado nas páginas 
seguintes deste memorial.

Um conjunto vasto de inicia-
tivas que se explica pela trajetória 
plural do Iser, por suas diferentes 
articulações e redes que permitem, 
portanto, tamanha abrangência e 
completudes. Esta multiplicida-
de da área de atuação é uma força 
do Iser, mas é também um de seus 
principais desafios, justamen-
te para definir suas prioridades e 
perfil estratégico.

Foram mais de 20 projetos ao 
longo do ano, mais de 300 pessoas 
contratadas em pelo menos 30 
municípios.  Em meio a toda essa 
gama de atividades, mudamos de 
endereço e aprimoramos sensivel-

mente a parte administrativa.   

As marcas do Iser são a ino-
vação, a qualidade das pesquisas 
e uma combinação fina entre re-
flexão e ação. Perseguimos estes 
pontos a cada dia. Neste fecha-
mento de ano, fica o sentimento e 
a motivação de participar de uma 
instituição em movimento e atua-
lização, que quer estar antenada 
com as ruas e com as universida-
des, que se propõe a contribuir 
para romper a invisibilidade e o 
silêncio. Uma instituição que não 
teme se fazer e refazer motivada 
pelos desafios que se apresentam.

Boa leitura.  
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 Em consonância com sua tra-
jetória, o Iser privilegia a atuação 
em redes de solidariedade e di-
reitos. Atuando em espaços pró-
prios da sociedade civil, as redes 
de solidariedade se estruturam a 
partir de causas e conjunturas so-
ciais marcadamente identitárias e 
plurais, articulando organizações 
institucionalizadas da sociedade 
civil, movimentos sociais e orga-
nizações comunitárias em busca 
de maior visibilidade e consistên-
cia de suas propostas e demandas. 

Reunidas por agendas pon-
tuais como a aprovação e modifica-
ção de projetos de lei, campanhas 

pedagógicas ou a mobilização em 
torno de uma violação de direitos, 
estas redes de solidariedade se ca-
racterizam pelo caráter propositi-
vo e reivindicativo, na medida em 
que indicam caminhos para aten-
der suas demandas, satisfações ou 
incômodos coletivos. Estas redes, 
exclusivas da sociedade civil, tam-
bém podem ser temáticas, e são 
referências por sua capacidade de 
formulação, reflexão e inovação. 

Em 2012, podemos destacar o 
movimento inter-religioso, cole-
tivos de memória, verdade e Jus-
tiça e fóruns de Agenda 21 como 
exemplos de redes em que o Iser 
está inserido. 

Na mesma direção, em estraté-
gia complementar, o Iser também 
se destaca por sua postura ativa 
em espaços de comitês e conse-
lhos de direitos constituídos, pela 
presença da sociedade civil e dos 
poderes públicos, cuja participa-
ção assume sentido pelo foco no 
monitoramento, formulação e crí-
tica das políticas sociais em curso. 

Priorizando as matérias de 
Segurança Pública e Direitos Hu-
manos, o Iser tem sido um ator 
destacado nestas agendas insti-
tucionais, tendo sido eleito como 

REDES
conselheiro do CONASP (Con-
selho Nacional de Segurança Pú-
blica – 2010/2012); do CONJUVE 
(Conselho Nacional de Juven-
tude), do CEDDH-RJ (conselho 
estadual dos Direitos Humanos) 
e do CONSPERJ (Conselho Es-
tadual Segurança Pública do Rio 
de Janeiro). Além destes espaços, 
compomos o Comitê Nacional 
pela Diversidade Religiosa e o Co-
mitê Estadual de Combate à Into-
lerância Religiosa.  

Em todos os casos, a estratégia 
adotada pelo Iser de valorização 
das redes e parcerias persegue seu 
propósito de ampliar a visibilida-
de, a diversidade e o fortalecimen-
to das agendas da sociedade civil 
fluminense, brasileira e latino-a-
mericana. 

O compromisso de provocar 
debates qualificados, transparen-
tes e construtivos nos faz apostar 
nas redes de solidariedade e direi-
tos como espaço de militância e 
fortalecimento democrático. 
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REDES, COMITEÊS, COMISSOES E GRUPOS DE 
TRABALHO COM PARTICIPAÇCAO DO ISER

Associação Brasileira de Organizações não Governamentais | http://
www.abong.org.br

Fórum de Juventude do Rio de Janeiro - FJRJ |  http://www.forumda-
juventude.blogspot.com

Rede Evangélica Nacional de Ação Social – RENAS | http://www.re-
nas.org.br

Fraternidade Teológica Latino Americana | http://www.ftl.org.br

Rede de Proteção ao Parque Nacional da Tijuca |  www.redeprote-
caopnt.org.br

Rede Brasileira de agendas 21 locais  |  www.redeagenda21.org.br

Movimento Inter-Religioso do RJ - MIR | www.iser.org.br/site/movi-
mento-inter-religioso

OEA | http://www.oas.org/pt/

Conselho estadual de DH | http://www.rj.gov.br/web/guest/exibe-
Conteudo?article-id=314911

Conselho Nacional de Juventudes | http://www.juventude.gov.br/
conjuve/

Fórum Justiça | http://www.forumjustica.com.br/

Comissão Estadual de Combate à Intolerância Religiosa

Comitê Nacional de Diversidade Religiosa

Grupo de Trabalho Estadual do Programa de Defensores do Rio de Janeiro

Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Projetos
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des, uma parceria entre a Secre-
taria do Estado do Ambiente e 
o ISER, nasce da crença de que 
é possível conciliar consciência 
ambiental com desenvolvimento 
local nas comunidades cariocas. 
Os fundamentos estratégicos que 
orientam a iniciativa são a educa-
ção para a sustentabilidade, a eco-
nomia verde e solidária e a rede de 
aprendizado. 

Por meio da instalação de nú-
cleos verdes e da capacitação de 
moradores em quatro comuni-
dades (Batán, Complexo do Ale-
mão (Fazendinha) Fogueteiro e 
Formiga) em atividades de culti-
vo e planejamento paisagístico, a 
iniciativa, destina-se a contribuir 
para incluir e melhorar a qualida-
de de vida de moradores de favelas 
do Rio de Janeiro.  Os chamados 
jardineiros comunitários tornam-
se, portanto, os principais mante-
nedores e multiplicadores de seus 
frutos.

Entre as principais atividades 
realizadas durante o ano de 2012, 
destaca-se a mobilização das co-
munidades participantes por 
meio de líderes comunitários lo-
cais, a seleção dos moradores par-
ticipantes e o inicio do processo 
formativo. 

Portanto, o Projeto Comuni-
dades Verdes se propõe a enfren-
tar as desigualdades por meio de 
estratégias diferenciadas, apos-
tando na promoção do desenvol-
vimento sustentável e na criação 
de redes e sinergias positivas. 

COMUNIDADES VERDES
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Como organização da socieda-

de civil que atua e produz conhe-
cimento no campo dos Direitos 
Humanos, o Iser tem participado 
de debates e iniciativas em torno 
da temática memória, verdade e 
justiça, com especial atenção aos 
processos políticos de fortaleci-
mento democrático. Entre eles, 
cabe destacar o acompanhamento 
da Comissão Nacional da Verda-
de, instância criada pelo Governo 
Federal para investigar e esclare-
cer as graves violações de direitos 
humanos praticadas durante a di-
tadura civil-militar (1964-1988). 

A garantia de dinâmicas de-
mocráticas e transparentes de fun-
cionamento da CNV depende, em 
grande medida, da participação 
ativa da sociedade civil. Por isso 
é muito importante a elaboração 
de mecanismos de monitoramen-
to dos trabalhos da comissão, de 
modo a garantir um processo legí-
timo de construção/produção da 
verdade histórica do país. Trata-
se de avançar no sentido da justiça 
em relação aos que sofreram a re-

pressão diretamente ao lutar pela 
democracia e ao mesmo tempo 
promover a reflexão e problema-
tização da sociedade contempo-
rânea que, em muitas dimensões, 
não rompeu com um passado de 
violências institucionais.

Nesse sentido, desde a sua ins-
talação, o Iser vem acompanhando 
o trabalho da CNV. Como resulta-
do desse processo, dois relatórios 
semestrais foram produzidos pelo 
Iser no marco do primeiro ano de 
atuação da comissão, procurando 
demonstrar o funcionamento e in-
dicando seus avanços e desafios. 

Além disso, aproximando o 
projeto de um campo temático em 
que o Iser tem longa trajetória de 
produção, foi também inaugurado 
um ciclo de debates sobre o papel 
das religiões na ditadura como ato-
res da resistência e da repressão. 
Ainda, foi elaborada a “RE-VISTA 
Verdade, Justiça e Memória” , uma 
publicação virtual que tem como 
objetivo dar visibilidade e ampliar 
o debate crítico acerca desse im-
portante eixo temático. 

Verdade, JustiçCa e MemóOria
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trizes do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), o projeto Justiça 
Comunitária é realizado no Rio de 
Janeiro a partir de uma parceria da 
Secretaria Estadual de Assistência 
Social e Direitos Humanos do Rio 
de Janeiro (SEASDH-RJ) com o 
ISER. 

A iniciativa visa contribuir 
para a democratização do acesso 
à justiça e o fomento da cidadania 
participativa, a partir da implan-
tação de núcleos de justiça co-
munitária baseados em três eixos 
principais: educação para os direitos, 
articulação de redes e mediação de con-
flitos. 

O ISER atua na execução de 
sete núcleos de Justiça Comuni-
tária, localizados nos seguintes 
territórios: Cidade de Deus, Com-
plexos do Alemão, do Borel e de 
Manguinhos, Morro da Providên-
cia, Miguel Couto (Nova Iguaçu) 

e Salgueiro (São Gonçalo).

Cada núcleo conta com equi-
pes multidisciplinares para a rea-
lização de suas atividades e oferta 
de serviços. Dentre elas, merece 
destaque a realização de oficinas, 
capacitações e palestras em direi-
tos humanos e mediação de con-
flitos; a mobilização de organiza-
ções e lideranças comunitárias; e a 
construção de espaços de diálogo 
que atuem na prevenção de confli-
tos. 

Por meio da mobilização e 
capacitação de agentes comuni-
tários em mediação de conflitos, 
promoção dos direitos humanos e 
da cultura de paz, esta ação bus-
ca a autonomia e a emancipação 
social. Trata-se de uma iniciativa 
que pretende estimular a comuni-
dade a construir e a escolher seus 
próprios caminhos para a realiza-
ção da justiça, de forma pacífica e 
solidária.

JustiçCa ComunitáAria
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“Plantando o Futuro” é um 

projeto desenvolvido dentro do 
Programa Prazer em Ler, do Insti-
tuto C&A, que tem como princi-
pal objetivo a criação de espaços 
para que crianças e jovens possam 
ter acesso a livros e atividades que 
estimulem o gosto pela leitura. 

Executado pelo Iser a partir 
das demandas dos moradores de 
Rio das Flores, comunidade parte 
do Complexo de Rio das Pedras, o 
projeto  se desenvolve por meio da 
criação de bibliotecas comunitá-
rias que realizam ações enfocadas 
na difusão da leitura literária e na 
formação de leitores. 

O Projeto integra o Polo de 
bibliotecas comunitárias da cida-
de do Rio de Janeiro denominado 
“Conexão Leitura”. O Polo tem 
como foco principal pautar a dis-
cussão sobre a criação do Plano 
Municipal do Livro e da leitura na 
Cidade.  

Entre as atividades desenvol-
vidas, merecem destaque as rodas 
de leituras, as “contações» de his-
tórias, as feiras, as festas, os festi-
vais e bate-papos literários, todas 
atividades que apostam na leitura 
como um caminho para a trans-
formação da sociedade. 

O projeto também conta com 
uma Biblioteca itinerante, cria-
da com o intuito de expandir as 
atividades de fomento à leitura 
para além do espaço físico man-
tido pela iniciativa. Além de ser 
um importante meio para divul-
gar o trabalho desenvolvido pelo 
projeto, as oficinas da Biblioteca 
Itinerante possibilitam a partici-
pação daqueles jovens e crianças 
que por algum motivo não podem 
frequentar regularmente o seu es-
paço principal. 

Plantando o Futuro
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O Programa Petrobrás Agen-

da 21tem como principal objetivo 
a construção de Agendas 21 comu-
nitárias em localidades dentro da 
área de influência da empresa.  O 
ISER foi a organização escolhida 
pela Petrobrás para implantar o 
Programa na região norte do Rio 
de Janeiro. 

Nesta região, dez localida-
des participantes, divididas em 
oito municípios, foram escolhidas 
para implementação do programa, 
marcadamente em regiões de forte 
apelo turístico e pesqueiro. 

Dentre os objetivos do projeto 
está a promoção e o fortalecimento 
de Fóruns Locais e Comunitários, 
com o intuito de agregar comuni-
dade, governo, sociedade civil e 
a iniciativa privada em torno de 
propostas e ações que fomentas-
sem o desenvolvimento sustentá-
vel dos municípios participantes. 

Entre os principais resultados 
e produtos das ações desenvolvi-
das, merece destaque a mobili-
zação de quase 200 jovens como 
agentes comunitários, responsá-
veis por mapear demandas e en-
volver a comunidade e suas or-
ganizações locais em torno dos 
objetivos do projeto. 

AGENDA XXI
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Fruto de uma parceria entre 
Fundação Roberto Marinho, o 
Canal Futura e a Eletrobrás, no 
âmbito do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica 
– Procel, o projeto Energia que 
Transforma teve como principal 
objetivo ampliar espaços de re-
flexão sobre eficiência energética 
dentro do ambiente escolar nos 
estados do Rio de Janeiro, Acre, 
Amazonas e Pernambuco.

Com o objetivo de monitorar 
e avaliar o projeto, Iser foi convi-
dado pela Fundação Roberto Ma-
rinho para realizar uma avaliação 
do seu desenvolvimento e aplica-
ção, a partir da percepção de edu-

 Energia 

que 

transforma

cadores e alunos. 

Os resultados da pesquisa fo-
ram reunidos em relatórios elabo-
rados com o intuito de consolidar 
informações acerca dos resultados 
alcançados pelo projeto e apontar 
caminhos para que o mesmo pos-
sa ser aperfeiçoado e, assim, atinja 
seu aproveitamento pleno no es-
tados onde vem sendo executado. 
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A Rede Democracia Ativa é 
uma iniciativa de articulação en-
tre organizações da sociedade ci-
vil, no contexto interamericano, 
para o desenvolvimento de ações 
estratégicas para o fortalecimen-
to democrático regional. Uma de 
suas ações centrais é o projeto 
“Participación Ciudadana para las 
Cumbres de las Américas”, de mo-
nitoramento dos compromissos 
públicos firmados no âmbito da 
Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA). 

O projeto envolve a aplicação 
de metodologia de monitoramen-
to da atuação governamental, vi-
sando envolver a sociedade civil 
na identificação de avanços e re-
trocessos no cumprimento dos 
mandatos resultantes da Cúpula 

das Américas, no que se refere a 
quatro temas centrais para a con-
solidação da democracia: acesso à 
informação pública; liberdade de 
expressão, descentralização e go-
vernos locais; e fortalecimento da 
participação da sociedade civil.

No Brasil, o Iser foi a organi-
zação responsável por conduzir 
esse processo, que contou com a 
participação de diversas organi-
zações da sociedade civil.  Como 
resultado, foi elaborado o “Relató-
rio Nacional de Avaliação do Esta-
do Brasileiro”, que reuniu as ações 
realizadas pelo Estado brasileiro 
na consecução desses objetivos, 
assim como uma análise crítica 
das mesmas, a partir de um pro-
cesso de avaliação coletiva. 

Democracia Ativa: 

Rede Cidada pelo Fortaleci-

mento Democráatico
A Frente de Agricultura Ur-

bana Orgânica é uma ação criada 
dentro do Programa Rio Cidade 
Sustentável, uma iniciativa idea-
lizada pelo Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimen-
to Sustentável - CEBDES - com o 
apoio de outras organizações, en-
tre elas o Iser. 

Inserida no contexto das ati-
vidades de mobilização para a Rio 
+ 20, o Programa Rio Cidade Sus-
tentável se estruturou em distin-
tas frentes temáticas.sustentabi-
lidade e participação social como 
eixos centrais Assim, o Iser foi 
convidado para participar do gru-
po de trabalho sobre agricultura 
familiar urbana, responsável por 
dinamizar a Frente de Agricultura 
Urbana Orgânica. O Projeto acon-

teceu que teve como primeira área 
de abrangência as comunidades 
do Chapéu Mangueira e Babilô-
nia. 

O principal objetivo de Fren-
te era promover práticas de agri-
cultura urbana orgânica através 
da capacitação de moradores em 
hortas alimentícias e medicinais, 
gestão de sistemas produtivos e 
escoamento da produção nas pró-
prias comunidades participantes. 
Em termos de resultados, destaca-
se a mobilização de organizações 
locais, moradores e lideranças 
comunitárias ao redor da inicia-
tiva, a implantação de 10 hortas 
durante o processo de formação e 
de quatro hortas realizadas pelos 
próprios moradores uma vez fina-
lizada a capacitação. 

Frente de Agricultura Ur-

bana Orgâanica do Projeto 

Rio Cidade Sustentáavel
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Um estudo sobre a atuação de lide-

ranças evangélicas no cenário político 
nacional

Pesquisa realizada em parce-
ria com a Fundação Heinrich Böll 
Brasil com o objetivo de analisar a 
importância dos atores religiosos 
no cenário político nacional a par-
tir das estratégias articuladas por 
lideranças evangélicas, ligadas, ou 
não, à vida político-partidária no 
Brasil. 

Para a realização do estudo, 
foram escolhidos dois recentes 
episódios de repercussão nacio-
nal: O tratamento do aborto na 
campanha presidencial de 2010 e 
o caso do “Kit anti-homofobia” ou 
“Kit Gay”,  o material educativo 
que fazia parte do Programa Es-
cola Sem Homofobia, criado pelo 
Ministério da Educação e desti-
nado ao combate à homofobia nas 
escolas públicas.

Em 2013 os pesquisadores do 
projeto lançaram a  publicação 
“Religião e Política: uma análi-
se da atuação de parlamentares 
evangélicos sobre mulheres e de 
LGBTs no Brasil”, reunindo uma 
ampla análise realizada a partir 
dos dados levantados pela pesqui-
sa. O livro pretende ser uma im-
portante ferramenta de apoio para 
futuras pesquisas nesse campo, 
oferecendo uma visão da presença 
dos evangélicos no Brasil, da he-
terogeneidade desses atores e de 
seus posicionamentos políticos a 
partir de mecanismos de Estado, 
como a atuação parlamentar. 

Religiao e Politica
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vididos em cinco grandes temas: 
educação, saúde, meio ambiente, 
economia e governança. 

Com o intuito de aprimorar o 
trabalho desenvolvido, com base 
nos resultados do Censo 2010, em 
2012 foi realizada uma atualização 
dos indicadores socioeconômicos 
e ambientais. 

Em 2009, o Iser realizou o 
Diagnóstico Social do Instituto 
ALCOA com o objetivo de mapear 
as principais iniciativas e projetos 
desenvolvidos pelo instituto e, ao 
mesmo tempo, oferecer um retra-
to social, econômico e ambiental 
das dez localidades abrangidas 
pelo mesmo. 

O projeto foi estruturado em 
quatro frentes de trabalho de pes-
quisa, que englobaram o levanta-
mento estatístico em bases secun-
dárias, o inventário de projetos e 
iniciativas realizadas pelo institu-
to, grupos focais com funcionários 
e colaboradores dos conselhos co-
munitários do Instituto e entre-
vistas com gestores da Alcoa no 
Brasil. 

Uma vez finalizado o estudo, 
foi elaborado um relatório final 
com os principais resultados, di-

Diagnóostico Social

 Instituto ALCOA
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Em 2012, a ONG Luta pela Paz, 

organização sem fins lucrativos 
que utiliza o boxe e as artes mar-
ciais para promover o desenvolvi-
mento de jovens em comunidades 
de risco, convidou o Iser para rea-
lizar uma consultoria sobre a in-
serção de temáticas relacionadas 
à diversidade dentro do contexto 
e do trabalho desenvolvidos por 
aquela instituição.  

Inicialmente, a proposta tinha 
como objetivo principal promover 
a reflexão sobre a temática de gê-
nero. No entanto, durante o pro-
cesso de diagnóstico, percebeu-se 
a necessidade de aprofundar ou-
tros temas considerados transver-
sais à temática de gênero, como 
destaque sexualidade, raça e etnia 
e a inclusão de pessoas com defi-
ciência.   

O trabalho realizado, dire-
cionado a funcionários, profes-
sores, alunos e colaboradores da 

organização, teve como resultado 
um diagnóstico propositivo em 
relação ao desenvolvimento das 
temáticas de diversidade dentro 
da organização; uma proposta de 
capacitação para os profissionais 
envolvidos nas atividades; a ela-
boração de um manual sobre gê-
nero e sexualidade, além da pro-
dução de um vídeo e da realização 
de atividades comemorativas pelo 
dia internacional de luta pelo fim 
da violência contra a mulher.

luta pela paz
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Em 2012 o Iser foi parceiro 
técnico de uma iniciativa que in-
tegra seis agências do sistema 
ONU (PNUD, UNDOC, UNES-
CO, OIT, ONU-HABITAT E UNI-
CEF)  em um programa conjunto 
realizado nos municípios de Con-
tagem – MG, Vitória – ES e Lauro 
de Freitas – BH.

O projeto se estrutura em três 
eixos principais: segurança públi-
ca, gênero e mediação de conflitos 
e teve como principal grupo de 
incidência crianças, adolescentes 
e jovens em condições de vulnera-
bilidade social. 

Suas principais ações objeti-
varam a promoção da convivên-
cia (respeito às normas e fortale-
cimento da cidadania); a redução 
de fatores de risco relacionados 

à violência (drogas e armas, por 
exemplo); a promoção da resolu-
ção pacífica de conflitos; e o aces-
so à justiça. 

As atividades desenvolvidas 
se fundamentam na capacitação 
e no fortalecimento de mobiliza-
ções e atores locais. Com o aporte 
de metodologias inovadoras e in-
tervenções participativas, o proje-
to visou promover a prevenção e a 
redução da violência sobre bases 
sustentáveis e democráticas.

Prevenindo a violeência e 

fortalecendo a cidadania:

ONU-Habitat
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Financiado pela FAPERJ, o 

ISER realizou um estudo nas fa-
velas do Jardim Batan, Tabajaras/
Cabritos, da Providência e do Bo-
rel para compreender de maneira 
mais aprofundada as dinâmicas 
e as possíveis alterações promo-
vidas pela instalação das UPPs 
(Unidades de Polícia Pacificado-
ra) na vida cotidiana das áreas 
que ocupam e nas percepções dos 
diversos atores afetos e/ou impli-
cados.

As UPPs passaram a figurar 
no rol das discussões sobre segu-
rança pública no Rio de Janeiro no 
fim do ano de 2008, com a inau-
guração de sua primeira unidade, 
no Morro Santa Marta, zona sul 
da cidade. Procurando substituir 
o padrão de intervenções policiais 
pontuais em favelas, as UPPs fo-
ram alçadas à condição de “mode-

lo” diferenciado de policiamento, 
sobretudo por dois aspectos: a 
proposta da ocupação permanen-
te, sem previsão de término; e o 
enfoque na retirada das armas em 
face da erradicação do tráfico de 
drogas.

Como produtos da pesquisa 
realizada, merece destaque a pu-
blicação do número 67 da revista 
“Comunicações do ISER”, na qual 
foram abordados diversos temas 
relacionados aos impactos das 
UPPs em seus espaços de instala-
ção. Ainda, a pesquisa permitiu a 
realização etnografias explorató-
rias nas favelas, além de um vídeo 
documentário sobre o protagonis-
mo religioso no Batan e suas arti-
culações com as UPPs.

Pesquisa sobre as UPPs e 

Segurançca Púublica no RJ
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O Espaço Direitos em Movi-

mento – Acervo de Produções em 
Direitos Humanos, é uma plata-
forma digital, elaborada em 2012, 
com o objetivo de reunir e difun-
dir um acervo de publicações que 
aborde as principais discussões 
sobre os Direitos Humanos. O in-
tuito central é privilegiar e forta-
lecer a produção das organizações 
da sociedade civil, dos movimen-
tos sociais e de militantes em Di-
reitos Humanos.

Iniciativa inovadora e ousada, 
que reflete uma aposta no forta-
lecimento político dos atores que 
integram o campo de luta dos di-
reitos humanos, o espaço foi ela-
borado em formato online para 
contar com ferramentas de busca 
eficientes e intuitivas e integrar-
se às páginas virtuais dos parcei-
ros e demais interessados. 

Constituído como um espaço 
aberto para a reflexão participa-
tiva e crítica, o Direitos em Movi-

mento, cuja gestão é exercida pelo 
Instituto de Estudos da Religião 
(ISER), pretende proporcionar a 
composição de uma ampla rede 
de troca, debate e construção em 
Direitos Humanos e seu objetivo 
maior é possibilitar a existência 
de um acervo que reflita perspec-
tivas diversas, considerando sem-
pre o respeito à diversidade e aos 
direitos humanos. 

ESPACO Direitos em 

Movimento
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Nos últimos anos, a temáti-
ca da segurança pública ganhou 
destaque nos debates das orga-
nizações da sociedade civil, es-
pecialmente naquelas cidades 
caracterizadas por contextos de 
“violência urbana”. Novas insti-
tuições foram criadas, algumas 
entidades antigas adequaram suas 
ações à agenda da “violência” e da 
“segurança”, e outras mobiliza-
ções foram desencadeadas a par-
tir dessa conjuntura. Na tentativa 
de compreender as formas pelas 
quais tais organizações e movi-
mentos se inscrevem no campo 
das ações e dos discursos referi-
dos à chamada “violência urbana”, 
o ISER realizou uma pesquisa em 
parceria com o IPEA com o intui-
to de averiguar quem são e como 
atuam os personagens e atores 
sociais que compõem esse espaço 
organizacional. 

Durante o trabalho desenvol-
vido, foi realizado um acompa-
nhamento de episódios dramáti-
cos como são as “chacinas”, já que 
as mesmas colocam na arena pú-
blica atores cuja identidade políti-
ca é fortemente marcada pela rea-
ção à violência. Além disso, foram 
realizadas entrevistas aos mem-
bros da Comissão Eleitoral para 

formação do Conselho Estadual 
de Segurança Pública, na tenta-
tiva de compreender a importân-
cia conferida à participação nes-
ses espaços. Vale salientar, ainda, 
que a pesquisa buscou privilegiar 
a análise de organizações e movi-
mentos considerados menos ins-
titucionalizados e, portanto, mas 
“frágeis” e efêmeros sobre os quais 
existem poucos estudos. 

Entre os principais resultados 
da pesquisa, merece destaque a 
elaboração do relatório final com 
a análise realizada dos dados ob-
tidos durante o processo de tra-
balho de campo. Nesse sentido, a 
publicação sugere algumas ques-
tões que caracterizariam a – lenta 
– construção de instituições par-
ticipativas de políticas públicas 
na área da segurança. 

Pesquisa Governançca 

Democráatica no Brasil 

Contemporâaneo: Estado e 

Sociedade na Construçcao 

de Politicas Puúblicas



45 46

Durante os anos 2008 e 2009, 
o Iser realizou uma pesquisa qua-
litativa solicitada pela ALUMAR 
sobre a percepção das comunida-
des do seu entorno, objetivando a 
elaboração de um Plano de Diálo-
go e Engajamento que orientasse e 
qualificasse o investimento social 
que a ALUMAR já realiza na re-
gião. 

A pesquisa se desenvolveu 
em 15 comunidades visitadas pela 
equipe do Iser. A metodologia 
aplicada compreendeu o levanta-
mento de demandas e expectati-
vas da população, além de um es-
tudo sobre os seus modos de vida, 
assim como o mapeamento de va-
lores e atitudes da população fren-
te a uma série de questões, como 
as noções de bem-estar, progresso 

e desenvolvimento sustentável. 

Uma vez finalizada a pesquisa, 
era necessário ainda uma segunda 
etapa de validação e atualização 
dos resultados, que ocorreu ao 
longo de 2012. Durante esse pro-
cesso, a equipe do Iser visitou as 
comunidades participantes para 
apresentar e debater o relatório 
final do estudo. Entre as princi-
pais contribuições e inovações do 
projeto, destaca-se a promoção do 
diálogo qualificado entre diferen-
tes setores envolvidos nas temáti-
cas abordadas no projeto. 

Plano de Diáalogo e Engaja-

mento das comunidades do 

entorno da Alumar
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Pesquisa realizada em parce-
ria com o IPAS, organização in-
ternacional dedicada aos direitos 
reprodutivos da mulher, sobre 
a criminalização do aborto, este 
trabalho teve como principal ob-
jetivo disseminar o debate polí-
tico sobre o tema, dialogando es-
pecialmente com autoridades da 
área da segurança pública e com a 
Comissão de direitos humanos da 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro.

Com o intuito de ampliar uma 
série de pesquisas realizadas no 
sistema de justiça criminal sobre 
a criminalização de mulheres pela 
prática do aborto, a pesquisa teve 
como ponto de partida o levanta-
mento e análise de dados sobre re-
gistros de ocorrência destes casos.

Entre os resultados do traba-
lho desenvolvido, merece desta-
que a produção de um relatório 
com a análise dos principais da-
dos quantitativos encontrados e 
realização de roda de debate na 
ocasião do lançamento da pesqui-
sa.

A pesquisa realizada repre-
senta um levantamento inédito 
dos dados de criminalização do 
aborto na área da segurança pú-
blica, combinando uma análise 
quantitativa e qualitativa com 
densidade analítica. Além disso, 
o estudo permitiu a promoção e 
aprofundamento do debate com 
profissionais da segurança públi-
ca sobre os direitos reprodutivos 
das mulheres.

Pesquisa sobre 

Criminalizaçcao do Aborto
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Estudo realizado em área de 
atuação de catadores de materiais 
reciclados no Bairro do Caju com 
o intuito de estabelecer bases e 
dados que orientassem o desen-
volvimento do PISCA - Plano de 
inclusão social de catadores. 

Seu principal objetivo foi 
identificar o cenário socioeconô-
mico geral no qual vivem os traba-
lhadores vinculados à catação de 
resíduos, os serviços sociais aos 
quais têm acesso, bem como iden-
tificar possíveis recursos sociais e 
comunitários que subsidiassem as 
ações de inclusão do PISCA. Nes-

Diagnoóstico Social: Estaçcao 

de Transferêencia de 

Residuos do Bairro Caju

te levantamento, buscava-se tam-

bém identificar pessoas e lideran-

ças que pudessem participar da 

formação de uma futura comissão 

de acompanhamento do processo 

de inclusão de catadores.  

 Os resultados da pesquisa 

permitiram a elaboração de um 

relatório que sintetiza as diferen-

tes etapas do trabalho realizado 

pela equipe do Iser, constituin-

do-se um importante documento 

para pensar ações inclusivas fun-

damentadas na realidade das co-

munidades de incidência e tendo 

como referência a Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos.  
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O Serviço de Educação e res-
ponsabilização para Homens 
Autores de Violência de Gênero 
(SERH) foi um projeto realizado 
através de convênio entre o Iser e 
a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Prevenção da Vio-
lência de Nova Iguaçu. Por meio 
de ações educativas com homens 
autores de violência de gênero, 
o projeto visou contribuir para a 
prevenção e redução da violência 
doméstica naquele município e 
em outros da Baixada Fluminense. 

Prevista na lei Maria da Penha, 
a criação de centros de educação 
e reabilitação para os homens au-
tores de violência contra a mulher 

ainda não se tornou uma realidade 
no Brasil. Nesse sentido, o proje-
to é uma experiência pioneira em 
políticas públicas de prevenção à 
violência de gênero. 

Através da capacitação de pro-
fissionais em questões relaciona-
das a gênero e violência contra a mu-
lher e na aplicação da metodologia 
de grupos reflexivos, a iniciativa já 
atendeu cerca de 800 homens au-
tores deste tipo de violência nos 
municípios da Baixada Fluminen-
se e vem servindo como parâmetro 
para uma série de outras iniciati-
vas adotadas em todo o Brasil.

Serviçco de Educaçcao 

e responsabilizaçcao para  

Homens Autores de    

Violeência de Gêenero (SERH)
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Surgida no ano de 2010, em 
meio ao processo de revisão do 
Plano Estadual de Direitos Huma-
nos do Rio de Janeiro, a proposta 
de construção de um plano local 
de direitos humanos do Comple-
xo da Maré teve como eixo mo-
tivador a importância e o desafio 
de se pensar políticas públicas em 
direitos humanos de forma parti-
cipativa, através da escuta e enga-
jamento de quem vive as necessi-
dades específicas de um contexto. 

O projeto, uma parceria do 
Iser com a ONU-Habitat, teve 
como público alvo direto os mora-
dores do Complexo da Maré, or-
ganizações e movimentos sociais 
atuantes no território, e, de forma 
indireta, organizações, movimen-
tos sociais e núcleos de universi-
dades que atuam no campo da for-
mulação e avaliação de políticas 

públicas e educação em direitos 
humanos. 

Entre os principais resultados 
e impactos da iniciativa, cabe des-
tacar a construção de uma rede 
local com parceiros para o plane-
jamento e execução conjunta das 
atividades pensadas; o envolvi-
mento dos jovens e moradores do 
Complexo da Maré na construção 
do plano, assim como no debate 
sobre direitos humanos e constru-
ção de políticas públicas; e a efe-
tiva elaboração de um plano local 
de direitos humanos, capaz de de-
finir diretrizes e ações com a indi-
cação de responsáveis e parceiros, 
de forma comunitária e participa-
tiva. 

Plano Local de Direitos 

Humanos da Marée
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Planos Municipais de 

Conservaçcao e Recuperaçcao 

da Mata Atlaântica no 

noroeste do Estado do 

RJ

Elaborado em conjunto com 
a Secretaria Estadual do Ambien-
te (SEA), a Associação Estadual 
de Municípios do Rio de Janei-
ro (AEMERJ) e com o apoio da 
Associação Nacional de Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente – 
ANAMMA e do Conselho de Se-
cretários de Meio Ambiente do 
Noroeste Fluminense - COSEMA 
, o projeto Planos Municipais de 
Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica tem como princi-
pal objetivo promover, de forma 
participativa, estratégias de pre-
servação do bioma da Mata Atlân-
tica na região noroeste do estado 
do Rio de Janeiro.

Durante a primeira etapa do 
projeto foi realizado um levanta-
mento dos dados relativos às áreas 
de proteção e de cobertura flores-
tal entre os 15 municípios partici-
pantes. Em seguida, foram realiza-
das oficinas envolvendo gestores 
públicos, prefeitos e a comunida-
de local, objetivando a criação de 
propostas de ação para a cons-
trução dos planos municipais de 
conservação e recuperação da 
mata atlântica, tendo como refe-
rência as diretrizes estabelecidas 
pelo Plano Nacional para a Mata 
Atlântica. Após concluídos os Pla-

nos serão entregues aos Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente. 

O projeto lança uma proposta 
metodológica inovadora no Bra-
sil ao optar por uma estrutura de 
desenvolvimento reconhece as ca-
racterísticas regional  que funcio-
na e servem de polo aglutinador e 
estimulador de políticas públicas 
estaduais relacionadas ao meio 
ambientais para a região. Por-
tanto, os Planos de Preservação e 
Conservação da Mata Atlântica, 
apesar de se estabelecerem metas 
e responsabilidades municipais, 
buscam privilegiar uma estratégia 
conjunta de preservação da Mata 
Atlântica em toda a região noroes-
te fluminense. 

Destaca-se ainda o  fato da sua 
área de atuação concentrar-se na 
região mais pobre e uma das mais 
desmatadas do Estado do Rio de 
Janeiro, esta escolha não é casual, 
o que agrega ainda mais desafios à 
iniciativa. 
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