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POR QUE MAPEAR AS BASES DE
APOIO FAMILIARES E COMUNITÁRIAS?

Em 1999, a CESPI/USU e o Instituto PROMUNDO
iniciaram um projeto de duração de dois anos
com o objetivo de estudar novas formas de se
olhar para as crianças e adolescentes provenien-
tes das chamadas comunidades de baixa renda.
O nosso trabalho prévio com políticas relacio-
nadas à criança e ao adolescente no Brasil nos
levou a crer que muitos dos programas e inicia-
tivas em favor da população infantil e juvenil po-
bre no Brasil, em geral, percebem as comunida-
des de baixa renda como locais de risco.  É co-
mum que as crianças e os adolescentes destas
comunidades sejam vistos como estando em
situação de risco – como, por exemplo, risco de
acabar nas ruas ou de se envolverem com o trá-
fico de drogas – em vez de serem vistos como
dotados de múltiplos potenciais. Praticamente
muito pouco vem sendo feito para engajar as
comunidades em ações proativas a fim de asse-
gurar o desenvolvimento saudável de crianças e
adolescentes. Além disso, muitos dos próprios
programas existentes nestas localidades enten-
dem suas iniciativas mais como evitando proble-
mas para algumas crianças de risco do que
promovendo o desenvolvimento saudável e inte-
gral de todas as crianças e adolescentes. 

Evidentemente, a violência e a falta de oportu-
nidades nas comunidades de baixa renda no Brasil
representam de fato risco e privação. Contudo,
mesmo quando iniciativas para crianças e jovens
são implantadas em localidades pobres no Rio de
Janeiro e em outras partes do Brasil, elas assumem

uma abordagem de-fora-para-dentro, com progra-
mas desenvolvidos para as comunidades, em vez
de serem desenvolvidos por elas e com elas.  E, na
maioria dos casos, os novos programas e iniciati-
vas criados não  procuram se basear no que as
famílias e as comunidades já vêm fazendo como
apoio para suas crianças e adolescentes.

Tendo em vista estas considerações, o pre-
sente projeto de pesquisa-ação busca mudar
as lentes com as quais a população jovem
pobre e suas comunidades são vistas - ou seja,
como focos de risco - para uma perspectiva
que vise identificar, fortalecer e desenvolver
os recursos da comunidade e as formas de
apoio familiar já existentes para as crianças e
adolescentes na maioria das comunidades de
baixa renda no Brasil. 

Nossa experiência anterior junto a este tipo de
realidade no país nos permite afirmar que em
muitos bairros pobres do Rio de Janeiro há
inúmeros recursos comunitários e familiares de
grande valia – o que chamamos de “bases de
apoio familiares e comunitárias”. Elas incluem:

Fontes informais de apoio, em particular a
família e redes de parentes e amigos;
Fontes formais de apoio, incluindo creches,
iniciativas complementares ao período

escolar, oportunidades de recreação e pro-
gramas para adolescentes.

Mais especificamente, chamamos de bases de
apoio (apoios formais ou informais) aquelas
fontes comunitárias e familiares que oferecem a
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crianças e adolescentes segurança, relaciona-
mentos afetivos, oportunidades para o desen-
volvimento de habilidades, amizades e auto-con-
fiança; bem como atividades e serviços que con-
tribuam para o seu desenvolvimento cognitivo,
social, criativo, cultural, vocacional e emocional.
Embora alguns desses apoios possam ser obtidos
nos sistemas formais de educação e de saúde, as
bases de apoio, geralmente, se referem aos apoi-
os comunitários e fontes disponíveis fora dos sis-
temas de escola e de saúde públicas. Em resumo,
estas bases de apoio englobam a atenção espe-
cial, as oportunidades, as atividades, os progra-
mas, os lugares e os espaços que todas as cri-
anças e adolescentes tanto necessitam nesta fase
especial do seu desenvolvimento. Consideramos,
ainda importantes bases de apoio os elos familia-
res e as redes de parentesco e de amizades.

Embora seja um fato que a maioria das comu-
nidades de baixa renda no Brasil – bem como
muitas comunidades de renda média – não pos-
suam bases de apoio formais suficientes e ade-
quadas para crianças e adolescentes, em geral, há
pelo menos algum tipo de apoio formal (ou seja,
programas de complemenção escolar, creches,
etc.). Há, sem dúvida, necessidade de mais serviços
e programas de apoio a famílias, crianças e adoles-
centes. Porém, esses novos serviços devem levar
em consideração o que as comunidades, famílias,
crianças e adolescentes desejam e necessitam, bem
como o que as comunidades e famílias já estão
fazendo para apoiar suas crianças e adolescentes.

Apresentamos neste documento resumido1, os
resultados iniciais do Projeto desenvolvido no
período de 2000-2001, em duas comunidades do
Rio de Janeiro:

Santa Marta, uma favela na zona sul do Rio
de Janeiro, onde utilizamos métodos de

pesquisa qualitativos para mapear fontes for-
mais e informais de apoio, com foco maior em
crianças na faixa de 0 a 6 anos. Estamos trabal-
hando com várias parcerias na comunidade para
dar início a uma rede informal que atue em con-
junto sobre as necessidades das crianças. 

Nova Aliança, Bangu, na zona oeste do
Rio de Janeiro, onde utilizamos métodos

qualitativos e quantitativos para mapear e estu-
dar a utilização e conhecimento por parte de
adolescentes entre 13 e 18 anos em relação aos
programas existentes. Planejamos iniciar uma
rede entre os programas existentes para adoles-
centes, envolvendo-os no processo de pesquisa
e fortalecimento de suas bases de apoio 

AS PERGUNTAS DA NOSSA
PESQUISA

Para o desenvolvimento deste projeto partimos
do pressuposto de que as comunidades de baixa
renda são extremamente distintas. Entendemos
que, embora apresentem certas características e
realidades comuns, cada comunidade tem dife-
rentes necessidades e um conjunto diversificado
de bases de apoio para as crianças e os adoles-
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centes. O ponto central é que estas bases preci-
sam ser entendidas para que possam ser fortale-
cidas. Além disso, reconhecemos que as necessi-
dades das crianças e dos adolescentes de dife-
rentes grupos de idade e estágios de desenvolvi-
mento são específicas.

Levando-se estes dois fatores em consideração,
escolhemos focar nosso trabalho em duas comu-
nidades distintas e grupos de crianças e jovens
de diferentes faixas etárias. Em ambas as comu-
nidades, utilizamos um conjunto semelhante de
metodologias de pesquisa, com um enfoque no
mapeamento e na análise das bases de apoio
existentes para crianças e adolescentes. Em cada
comunidade, realizamos entrevistas individuais
e grupos focais com pais, adolescentes, fun-
cionários ligados aos programas existentes para
crianças e adolescentes, bem como com líderes
comunitários. No caso da comunidade de Bangu,
também realizamos aplicação de questionários
com 225 adolescentes entre 13 e 18 anos, e esta-
mos desenvolvemos um vídeo documentário
com a participação dos jovens. 

Apresentamos nas duas seções seguintes os
resultados preliminares da pesquisa desenvol-
vida até o presente.

MAPEANDO AS BASES DE APOIO
NA FAVELA SANTA MARTA
SOBRE O SANTA MARTA

A favela Santa Marta está situada na zona sul
do Rio de Janeiro. O bairro fica na Zona Sul do
Rio de Janeiro, o coração da riqueza da cidade,
área nobre, residencial e comercial. Embora não

As principais questões abordadas, de

forma qualitativa e quantitativa, foram:

Com quem as famílias contam ou de quem

elas dependem para cuidar dos seus filhos e

promover o seu desenvolvimento?

O que os pais e os líderes comunitários

esperam das crianças e adolescentes? Ou

seja, o que eles esperam que eles deveriam ser ou

se tornar?

Que tipos de apoio formal existem na comu-

nidade para as crianças e adolescentes –

quer sejam creches, programas voltados para ado-

lescentes, atividades recreativas, dentre outros?

Que crianças e adolescentes utilizam estes pro-

gramas? O que eles e suas famílias pensam desses

programas?

Que tipos de apoio informal existem na comu-

nidade para as crianças e adolescentes, e o

que eles representam na vida das famílias e dos

adolescentes? 

Existe colaboração entre os programas exis-

tentes para crianças e adolescentes? Existe

interação com os pais? Os adolescentes são incluí-

dos no planejamento e na implementação destes

programas? De que maneira?

Como se pode fortalecer essas bases de apoio

existentes – formais e informais — para ado-

lescentes?

Caso não existam redes entres os programas

existentes destinados à população jovem,

seria viável e útil se iniciar uma rede de apoio, inte-

grando pessoas e iniciativas? 



existam dados demográficos precisos, segundo
os dados do IPLAN de 1993, a favela tinha uma
população estimada em quatro mil moradores. A
Associação de Moradores local calcula que esse
número atualmente esteja em torno de dez mil
moradores que, se correto, significaria uma po-
pulação infantil e juvenil em torno de 3.000.

Os moradores do Santa Marta vivem em situação
de pobreza e escassez de serviços básicos, como
água potável, luz, esgotos, coleta de lixo, escolas,
postos de saúde, telefonia pública e um sistema
escolar adequado. A maioria dos moradores vive
em habitações precárias, e muitas habitações alo-
jam mais de uma família. Embora atualmente exis-
tam instalações sanitárias e esgostos adequados
em boa parte do morro, ainda existem “valões” e
muito lixo acumulado em partes do morro.

Os adultos da comunidade geralmente traba-
lham em empregos de baixo salário e de pouca
qualificação – como empregadas domésticas,
operários e vendedores ambulantes – com renda
familiar mensal de um a dois salários mínimos
(atualmente entre US$75 e $150). Muitos adultos
trabalham no setor informal, outros ganham a vida
com “bicos”. Como acontece na maioria das fave-
las, há uma certa diversidade social e econômica,
sendo que as partes mais baixas da favela (as mais
próximas do asfalto) são consideradas de poder
aquisitivo melhor do que as partes mais altas.

Além da pobreza, o Santa Marta, como a maio-
ria das favelas no Rio de Janeiro, enfrenta uma

violência constante entre a polícia e os grupos
armados ligados ao narcotráfico, conhecidos
como comandos. Para sobreviver em meio a esta
violência, a maior parte dos moradores obedece
à chamada lei do silêncio, evitando ao máximo
comunicarem-se com a polícia e com os trafi-
cantes.2 Os comandos, sem dúvida, têm um
impacto direto e indireto na vida diária dos
moradores da favela. Em nossa pesquisa, esses
grupos foram relatados como constituindo uma
ameaça ao bem estar e à sobrevivência das cri-
anças e adolescentes da favela. Em termos ge-
rais, podemos afirmar que os comandos contro-
lam ou dominam muitos aspectos da vida social
na favela, mas normalmente eles respeitam os
adultos que trabalham e que permanecem em
silêncio. 

Sabe-se que somente uma minoria entre os ado-
lescentes da comunidade faz parte dos comandos.
Contudo, como observamos nas duas localidades
estudadas, a maioria dos adolescentes completa
apenas a educação primária porque precisam tra-
balhar para se sustentar e ajudar suas famílias.
Para alguns destes adolescentes, geralmente jo-
vens do sexo masculino, os comandos podem ser
uma alternativa atraente para gerarem renda e
obterem status, sobretudo pelo fato de terem tão
poucas oportunidades.

A vida social na Santa Marta, como na maioria
das favelas, firma-se nas relações de amizade, em
redes de parestesco e na ajuda mútua entre os
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A maioria dos residentes das favelas cariocas descreve a polícia como sendo violenta e violadora dos seus direitos. Muitos adolescentes relatam ter sido tratados com brutalidade
pela polícia por simplesmente estarem no lugar errado na hora errada.



moradores. Grupos de igrejas, escolas, creches e
outras instituições, incluindo organizações não-
governamentais e associações da própria favela
também são importantes como apoio social. 

Conforme descreveremos em maiores detalhes,
há um pequeno, mas importante grupo de indiví-
duos e de organizações na comunidade que vem
dedicando sua vida a iniciativas em prol das cri-
anças e dos adolescentes. Em geral, são grupos
que trabalham com pouco ou mesmo sem qual-
quer recurso financeiro ou qualquer tipo de apoio.

A METODOLOGIA

Tendo em vista que o Santa Marta foi a primeira
comunidade onde o mapeamento das bases de
apoio formais e informais foi aplicado, utilizamos
métodos de pesquisa qualitativos. Estes métodos
consistiram em identificar as principais institui-
ções na comunidade que desenvolviam iniciativas
a favor das crianças e dos adolescentes. Para dar
início a este processo, entrevistamos 11 pessoas na
comunidade em posição de nos informar sobre a
situação das crianças e adolescentes, bem como
nos fornecer dados sobre os programas existentes.
A partir destas entrevistas com os informantes-
chave da comunidade, a equipe de pesquisa iden-
tificou e mais tarde visitou 20 instituições que ofer-
eciam serviços ou qualquer tipo de atividade desti-
nados a população infantil e juvenil, entre elas
atividades pedagógicas, recreativas, profissional-
izantes, religiosas, culturais e esportivas.

Dando seguimento a este mapeamento inicial
de apoios formais a crianças e adolescentes, rea-
lizamos diversos grupos focais com adolescentes

e profissionais que atuam com crianças e jovens.
A fim de aprofundar nosso entendimento sobre
como os pais cuidam de seus filhos neste con-
texto, realizamos seis grupos focais com pais,
sendo a pergunta central: com quem você conta
para ajudá-la/lo a criar seus filhos e garantir sua
segurança? Em seguida, realizamos várias entre-
vistas individuais detalhadas com mães e avós
sobre o papel de desempenham como base de
apoio para seus filhos e netos.

Nossa inserção na favela Santa Marta foi facili-
tada devido à nossa experiência anterior de
pesquisa e serviço comunitário, e, em especial
devido ao nosso vínculo com a creche Mundo
Infantil. O trabalho desenvolvido na comunidade
foi, em parte, financiado pelo Instituto C&A de
Desenvolvimento Social, que consistiu em cursos
de capacitação para as funcionárias da creche e
a criação de uma biblioteca e um espaço multi-
meios (com acesso a computador, CDROM, etc).
Em 2001, o curso de capacitação, com ênfase no
desenvolvimento da criança e seus direitos, foi
estendido a 14 instituições que mantém progra-
mas para crianças e jovens na comunidade,
fornecendo assim uma base inicial para a for-
mação de uma rede que integre as várias inicia-
tivas, como também nos possibilita um engaja-
mento contínuo com a comunidade. 

RESULTADOS

Foram identificados somente 20 pro-
gramas para uma população de

cerca de 3.000 crianças e adolescentes.
Alguns destes programas só são oferecidos

9



10

em parte do ano, como por exemplo, nas fé-
rias. A maioria atinge uma pequena parte das
crianças e jovens da comunidade. Quase to-
dos os que foram consultados revelaram que
o número de crianças e jovens que deseja
participar é muito maior do que o que eles
podem atender. Na maioria dos casos, estas
instituições contam com pouco apoio técnico
e financeiro proveniente de fora da comu-
nidade, embora seus líderes demonstrem
grande persistência e capacidade de luta face
aos recursos limitados. A maior parte destes
esforços partiu de indivíduos ou pequenos
grupos. Como comentou um líder comunitá-
rio: “A gente têm um trabalho que é feito há
muitos anos, um trabalho feito com a nossa
vida, e nisso a gente vai até a morte, porque é
o que a gente têm. A gente faz porque é ali que
eu nasci. Então é uma questão, e não uma
opção.”

Os apoios informais para crianças e
adolescentes provavelmente alcan-

çam um número bem maior de crianças do
que os apoios e serviços formais. Isso sig-
nifica que as bases de apoio informais (ou
espontâneas) atingem um número maior de
crianças e jovens do que o apoio formal (ou
institucional), que chega a menos de um
terço da população infantil e juvenil. Deve-se
acrescentar que, com exceção das creches,
muitos dos serviços que oferecem apoio for-
mal têm curta duração.

Os programas e projetos existentes
na comunidade oferecem pouco

apoio à família. Há poucos espaços de lazer
na comunidade – com ou sem estrutura –
onde os pais possam se reunir para conversar
sobre os filhos, receber informações sobre
orientação e desenvolvimento infantil, ou pa-
ra trocar experiências sobre educação infan-
til em geral. Embora as creches tenham as
vezes tentado obter um maior envolvimento
por parte dos pais, na maioria dos casos tem
havido pouco ou quase nenhum esforço para
se alcançar e apoiar diretamente pais e
famílias. Concluiu-se que são poucas e frá-
geis as iniciativas de suporte aos pais na cri-
ação, educação e formação dos filhos, apesar
de algumas iniciativas importantes mantidas
com dificuldade pelas organizações comu-
nitárias existentes. 

O governo tem somente um papel
limitado no financiamento e no

suporte aos serviços de apoio a crianças e
adolescentes na comunidade. Apesar da
existência de escolas públicas e postos de
saúde próximos à comunidade, não há qual-
quer instituição pública funcionando dentro
da própria comunidade que dê apoio às
crianças ou defenda os seus direitos. Embora
haja algum financiamento governamental na
comunidade, este apoio tem sido esporádico,
limitado ou interrompido quando ocorre uma
mudança de administração municipal ou
estadual.



As creches e programas onde as cri-
anças permanecem após o período

escolar revelam-se cruciais como apoio
aos pais. No entanto, são com freqüência,
espaços onde as pessoas responsáveis não
têm formação específica na área de desen-
volvimento infantil e treinamento adequado
para exercerem suas funções, apesar da
grande dedicação com que as desempen-
ham. Muitos dos que trabalham nestes locais
não completaram sua educação básica.

Pessoas e instituições têm pouca con-
sciência de seu papel fundamental

enquanto “base de apoio” para crianças e
adolescentes. Mesmo aqueles que são muito
ativos em programas voltados para esse grupo,
são pouco valorizados e demonstram ter pouca
consciência da importância de suas ações.

As famílias demonstraram ter pouca
noção dos seus direitos bem como dos
direitos dos seus filhos. Embora o Brasil

tenha uma das legislações mais completas
com relação à população infantil e juvenil, em
geral as famílias não estão cientes desses dire-
itos e não são chamadas a participar das
decisões políticas locais, mesmo quando afe-
tam diretamente suas vidas e as de seus filhos.

Os pais relatam que contam com o
apoio da família, de vizinhos e de out-

ros moradores para o cuidado de seus fil-
hos. Estas formas espontâneas de apoio

variam. Elas podem englobar o cuidar da cri-
ança informalmente (que pode ser remunera-
do ou não), o cuidado diário da criança (indi-
vidual ou em grupo, geralmente pago) e ativi-
dades como a orientação de crianças e jovens
ou de socialização (como, por exemplo, uma
pessoa da Associação de Moradores que acon-
selha grupos de adolescentes informalmente). 

Moradores e pessoas que trabalham nas
instituições identificadas na pesquisa

afirmam que faltam espaços destinados ao
lazer na comunidade, tais como parques e
quadras de esporte. Como disse um dos entre-
vistados quando se perguntou sobre onde as cri-
anças brincavam na comunidade: “as mulheres
ficam em casa, as crianças brincam perto de casa
e os adolescentes vão à praia”.

Muitas famílias afirmam que a meta é
sair da comunidade. Neste ambiente,

ascender socialmente está vinculado a morar
nas partes mais baixas do morro (ou seja,
mais perto do asfalto), ou melhor ainda, con-
seguir sair da favela. Muitos dos entrevista-
dos falam com orgulho do filho/a que estuda
no asfalto e de outros que conseguiram sair
para uma vida melhor. Como nos diz uma
mãe sobre como aconselhava seu filho: “se
um dia você tiver que trabalhar, vai ser lá em
baixo, fora, numa academia... aqui no morro,
de jeito nenhum!”. Constatamos ainda uma
certa rejeição em relação aos programas des-
tinados aos jovens por parte dos próprios
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adolescentes e das famílias da comunidade,
pois acreditam que os programas fora da
comunidade são melhores. Verificamos que
algumas mães cuidam para que os filhos e fi-
lhas tenham amizades, trabalho, namoros e
estudos fora da favela, procurando sempre
que possível manter as crianças e jovens
afastados da sua própria comunidade. Uma
mãe nos contou o seguinte: 

Mãe: “Todo mundo viu meu filho no tempo dele pequeno,
tem gente que o vê hoje e não reconhece, porque ele
passava o tempo todo nesse grupo, fora do morro. Ele só
tinha 3 amigos aqui” (todos os outros eram de fora).
Entrevistador: “A senhora tinha medo que ele tivesse
amizades aqui?”
Mãe: “Tinha ... porque amizade com os amigos errados é
o que leva a desgraça toda dos adolescentes.”

Na relativa ausência de outras insti-
tuições sociais, as igrejas constituem

uma importante base ou fonte de apoio
formal ou informal. Muitas das pessoas
entrevistadas contam com diversas igrejas
para apoio espiritual, mas parece que as
igrejas são também importantes bases de
apoio para crianças e adolescentes para
muitas famílias na comunidade. As igrejas
oferecem alguns “serviços” formais, como
recreação, creche, cursos de alfabetização,
computação e instrução religiosa – bem
como mantém contato informal com as
escolas e oferecem várias formas de apoio
aos seus membros.

Em geral, há mais programas e ativi-
dades para as crianças menores do

que para aquelas em idade escolar e ado-
lescentes. Uma das principais atividades
sociais destinadas para a população juvenil –
o baile funk – ocasionalmente é interditada
pela polícia, sob a alegação de práticas vio-
lentas. Muitos dos moradores, pais e pessoas
vinculadas às instituições afirmaram que há
poucas opções na comunidade para os jovens
acima de 14 anos, idade na qual o jovem se
encontra mais vulnerável e em risco de se
envolver com o tráfico de drogas. 

É restrita a mobilidade de crianças e
jovens na comunidade. Devido à violên-
cia, os pais dizem que preferem que seus

filhos fiquem em casa sozinhos vendo televisão
ou dormindo do que fora de casa. Um pai
comentou que: “Aqui as crianças ficam dentro
de casa, vendo televisão, dormem. Não tem
muita coisa pra fazer não. O clima não está
muito bom pra eles ficarem soltos por aí...”
Apesar das declarações dos pais, observamos
no trabalho de campo, que as crianças circulam
pelo morro muito mais do que os pais supõem. 

É predominante a preocupação dos
pais em proteger os filhos da violên-

cia e simplesmente garantir o cuidado
seguro no dia-a-dia do que a preocupação
com o seu desenvolvimento integral.
Quando se perguntou aos pais o que eles
desejavam e esperavam para seus filhos,
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muitos responderam que desejavam garantir
a sua segurança – manter os mais novos pro-
tegidos contra a violência, e manter os mais
velhos longe do domínio do tráfico.

Conforme sugere a citação acima, a
faixa dos 10 a 14 anos foi identificada

como uma das mais vulneráveis na vida
das crianças na comunidade. No período
em que as crianças entram nesta faixa de
idade, quando as crianças começam a circu-
lar mais fora da casa, os pais mostram-se
mais preocupados em relação aos perigos
que cercam seus filhos. Nesta fase também
há uma probabilidade maior de que muitos
abandonem a escola, fiquem ociosos em casa
ou pelas ruas, iniciem sua vida sexual e
experimentem drogas, só para citar alguns
exemplos.

Observa-se uma falta de integração e
de comunicação entre aqueles que

provém as principais bases formais de
apoio a crianças e adolesccentes. As pes-
soas envolvidas nos programas referiram-se
a diferenças internas, questões de poder,
falta de articulação e violência na comu-
nidade como barreiras para a formação de
redes e integração das iniciativas oferecidas
para a população infantil e juvenil.

Como ocorre em muitas partes do
mundo, a mãe é vista como a prin-

cipal encarregada da criança e o pai
geralmente é visto como figura ausente.
Como marido, companheiro ou pai, os
homens foram descritos como “ausentes,
egoístas, machistas, autoritários e desin-
teressados” em relação aos filhos. Entre-
tanto, ao aprofundarmos nossas obser-
vações empíricas, constatamos que os pais
não estão tão ausentes no cuidado dos fil-
hos quanto foi colocado nos relatos de
mulheres entrevistadas.

Há um referencial de gênero a ser considerado no que se refere a risco
Como acontece em muitas partes do mundo, os meninos têm mais possibilidades de circulação fora

da casa e da comunidade, ao passo que as meninas são encarregadas dos cuidados para com os
irmãos mais novos e dos afazeres domésticos. Além disso, em relação aos meninos, o temor mais

explicitado pelos pais entrevistados foi com relação ao seu envolvimento com os comandos, ao passo que, em
relação às meninas, a ameaça maior seria o namoro e uma possível gravidez com pessoas vinculadas ao tráfico.
Revela uma das mães entrevistadas: “... até os 14 anos você prende, depois fica mais difícil...aí os garotos
começam a sair, conhecer amigos fora, não dá mais. O problema com as meninas é que chega uma
hora, em que elas passam a ‘ser olhadas’ por essas pessoas (traficantes)”.
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PRÓXIMOS PASSOS

Com base nestes resultados iniciais, a equipe
CESPI/USU-Instituto PROMUNDO está no mo-
mento trabalhando com grupos de familiares e
de pessoas vinvuladas às organizações identifica-
das na comunidade, a fim de produzir materiais
educativos sobre o desenvolvimento infantil, e
com o intuito de formar uma rede que integre os
esforços locais de apoios comunitários já exis-
tentes. Conforme mencionamos anteriormente, a
CESPI/USU e o Instituto PROMUNDO estão mi-
nistrando cursos de capacitação sobre o desen-
volvimento infantil e os direitos das crianças aos
funcionários de 14 instituições na comunidade. A
iniciativa pode ser vista como os primeiros pas-
sos rumo à formação de uma rede informal de
apoio a crianças e adolescentes, que eventual-
mente poderá se solidificar. No próximo ano,
PROMUNDO e CESPI/USU pretendem trabalhar
junto à comunidade, visando identificar possíveis
lacunas nos serviços e programas existentes,
bem como buscar outras alternativas que for-
taleçam as bases de apoio familiares e comu-
nitárias para crianças e jovens.

MAPEAMENTO DAS BASES DE
APOIO EM, BANGU 
SOBRE BANGU

Bangu é um bairro grande situado na zona
oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo
vários relatórios, esta parte da cidade possui um
número menor de serviços e programas públicos
do que muitas regiões pobres mais próximas ao
centro Rio de Janeiro. Alguns moradores de

Bangu dizem que devido a sua distância do cen-
tro (em torno de 30 quilômetros), eles são, com
freqüência, negligenciados no que concerne a
serviços públicos.

Comparado com muitas regiões de baixa renda
localizadas no centro, norte e sul do Rio de
Janeiro, Bangu se espalha por uma área predom-
inatemente plana. Bangu também representa
uma diversidade ligeiramente maior do que a
presente na maioria das favelas no tocante a
níveis de renda, com moradores da classe
operária e de renda média mais baixa vivendo
junto com famílias em situação de extrema
pobreza. Como no caso da favela Santa Marta, os
traficantes de drogas possuem um enorme poder
na região, embora provavelmente menor do que
os de muitas favelas no Rio de Janeiro.

Em Bangu, cuja população é composta por
mais de 69.000 moradores, centralizamo-nos em
dois bairros: a Nova Aliança e a Vila Aliança que,
juntas, possuem uma população em torno de
20.000. A Nova Aliança e a Vila Aliança existem
desde 1974 como locais que concentram po-
breza. Embora a construção das casas tenha sido
mais provisória ou temporária de início, foram
realizados grandes melhoramentos na
infraestrutura de Nova Aliança nos anos 90 como
parte do Programa Favela Bairro, uma iniciativa
do governo municipal para melhorar a infra-
estrutura básica dos bairros de baixa renda. 

Decidimos que o enfoque em Bangu seria os
adolescentes, em parte devido ao trabalho ante-
rior realizado por uma das nossas organizações, o
Instituto PROMUNDO, e aos nossos contatos junto



à população juvenil e aos líderes comunitários na
área. A partir dos nossos contatos e das iniciativas
já existentes na comunidade, observamos que as
bases de apoio formais ou programas voltados
para os adolescentes eram extremamente limita-
dos, e que muitos jovens tinham poucas ativi-
dades estruturadas fora do horário escolar.

A METODOLOGIA

O foco de nossa pesquisa em Bangu foi sobre
adolescentes de 13 a 18 anos, com a proposta de
mapear as bases comunitárias e familiares de
apoio existentes e entender o uso que os jovens
fazem destas bases, bem como seu conhecimento
e sua opinião sobre as mesmas. Como passo inicial
deste processo, realizamos discussões em grupos
focais com jovens, e pedimos a eles que nos lev-
assem a programas existentes e a outros locais que
fossem parte da infraestrutura de serviços públicos
da região (parques, praças públicas, quadras de
esporte, etc.). Outras 15 entrevistas foram real-
izadas com profissionais ligados a programas des-
tinados a jovens nas comunidades.

Com base nesta avaliação inicial, criamos um
instrumento para levantamento de dados junto
aos adolescentes. Por desejarmos entender a cul-
tura juvenil em Bangu e oferecer a esses jovens
oportunidades de liderança e envolvimento com
a comunidade, optamos por incluí-los em todas
as fases do levantamento (survey). Assim sendo,
selecionamos, contratamos, treinamos e supervi-
sionamos cinco jovens para trabalhar neste
estudo. Eles receberam um treinamento na
Universidade sobre metodologias de pesquisa,

elaboração e aplicação de questionários. Eles
também fizeram um curso de capacitação em
documentação em vídeo e está participando do
desenvolvimento de um documentário sobre
jovens em Bangu. O grupo de adolescentes nos
auxiliou a compor e pré-testar o questionário,
bem participou do processo de seleção da
amostra a ser entrevistada – ou seja, onde,
quando e como abordarmos os jovens. Eles
aplicaram mais da metade dos questionários e
nossa equipe de pesquisa completou os demais.

Em agosto de 2001, havíamos aplicado 225
questionários com jovens de 13 a 18 anos, com
idade média de aproximadamente 15 anos e um
número quase igual de jovens do sexo masculino
e feminino. Trabalhamos com uma amostra
estratificada, onde os questionários foram aplica-
dos de maneira aleatória aos jovens em difer-
entes locais onde se reuniam, incluindo escolas,
programas para adolescentes, praças públicas e
quadras de esportes. Com base no nosso conhec-
imento prévio sobre a diversidade da realidade
de vida destes jovens, tentamos encontrá-los em
diferentes locais, visando garantir a maior var-
iedade possível de situações; por exemplo,
alguns freqüentam escola, outros não, alguns
trabalham e outros não, e assim por diante.

Foi um desafio incluir jovens como entrevista-
dores neste estudo. Devios ao fato dos ques-
tionários incluirem algumas perguntas sobre sex-
ualidade e comportamento referente à saúde, o
gênero do entrevistador tornou-se objeto de dis-
cussão. Os jovens entrevistadores relataram terem
tido dificuldade em fazer tais perguntas às jovens e
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muitas vezes acabaram pulando as perguntas mais
sensíveis. Da mesma maneira, as jovens entrevis-
tadoras tiveram dificuldade em fazer perguntas
relacionadas com o comportamento sexual dos
entrevistados, bem como com relação a outras
questões delicadas. Algumas vezes os entrevista-
dores também se preocuparam quando perce-
beram que o entrevistado estava envolvido com o
tráfico de drogas, apesar de não termos pergun-
tado especificamente aos jovens se eles estavam ou
não envolvidos com tais atividades.

Outras vezes, apesar do seu treinamento, os
jovens tiveram dificuldade em responder per-
guntas que os entrevistados tinham com relação
à escolha de palavras de uma determinada per-
gunta. Em alguns casos, tanto os entrevistadores
como os entrevistados queixaram-se de que o
questionário era longo demais, levando-se cerca
de 20 minutos para completá-lo.

Apesar de todos estes desafios, o levantamento
produziu dados valiosos e úteis, e o envolvimento
dos jovens no seu papel de entrevistadores compen-
sou todos os esforços e foi de grande valia não só
para o estudo, mas para os próprios jovens. Muitos
deles continuaram a colaborar com o projeto
mesmo após terem recebido a sua remuneração.

Ao discutirmos a metodologia da pesquisa, tam-
bém é importante mencionarmos que uma das
nossas organizações – o Instituto PROMUNDO –
está envolvido em outros projetos para jovens na
comunidade. Desta forma, nossa presença para a
realização desta pesquisa se deu de uma forma

menos intrusiva para a comunidade. Embora este
fato possa ter limitado nossa objetividade enquanto
pesquisadores, isso nos possibilitou uma maior
compreensão sobre a comunidade e facilitou nosso
acesso aos jovens e aos líderes comunitários. 

RESULTADOS INICIAIS

Embora os moradores tenham se queixado com
freqüência da falta de infraestrutura em Vila
Aliança e em Nova Aliança, há um número de
instituições que constituem um capital social sig-
nificativo na comunidade: uma associação de
moradores com um prédio de dois andares, seis
escolas primárias e secundárias (duas das quais
também oferecem cursos de capacitação); uma
variedade de cursos profissionalizantes (cursos
de informática, para cozinhar, etc.); e pelo menos
quatro programas estruturados para adolescentes
que alcançam entre 100 a 150 jovens semanal-
mente. No entanto, se considerarmos que quase
30% da população da comunidade de 20.000
moradores são de jovens entre 10 e 24 anos, o
número de programas e oportunidades para os
jovens é extremamente limitado. Descrevemos
abaixo, alguns resulotados adicionais prove-
nientes do nosso levantamento inicial:3

Existem vários programas para
jovens na comunidade, mas o número

de jovens participantes é limitado, e estes
têm pouca informação sobre os progra-
mas existentes. Conforme mencionado ante-
riormente, há diversos programas para
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jovens na comunidade, geralmente de
pequena escala, incluindo: programas de
prevenção de violência de gênero, educação
na área de saúde e capacitação em liderança
para jovens do sexo masculino (coordenados
pelo Instituto PROMUNDO); um programa
para meninas em promoção de saúde e
desenvolvimento de liderança; e dois progra-
mas de orientação e recreação comple-
mentares ao período escolar que atingem
cerca de 80 adolescentes entre 8 e 16 anos. 

Ao visitarmos estes programas e entrevistar-
mos o pessoal responsável, a impressão geral
é de que a maior parte das atividades na comu-
nidade tem como alvo adolescentes mais
jovens e crianças em idade escolar de 8 a 12
anos, sendo que existem apenas algumas ativi-
dades específicas para os adolescentes mais
velhos. É importante acrescentar que, 60 a
80% dos adolescentes que compuseram a
amostra aleatória do levantamento, afirmaram
jamais terem ouvido falar dos quatro maiores
programas existentes na comunidade.

Entretanto, se a utilização dos programas
por parte dos adolescentes é baixa, muitos
jovens freqüentam vários cursos fora do sis-
tema escolar – principalmente cursos de
informática e de línguas (geralmente inglês).
Dentre os jovens pesquisados, 46,1% reve-
laram ter freqüentado tais cursos.

De um modo geral, este número pouco
expressivo de programas formais existentes
para jovens é financiado com recursos privados.
Os programas, cujos recursos são de origem

governamental, foram classificados como limi-
tados e freqüentemente de curta duração.

Há uma relativa falta de atividades
culturais estruturadas para jovens. Os

jovens e os adultos relataram que existe uma
relativa falta de atividades culturais na comu-
nidade, com poucos espaços e programas
estruturados que ofereçam oportunidades
culturais paraa juventude. A comunidade tem
apenas um centro cultural, com atividades
que ocorrem uma noite por semana. Contudo,
observamos e vários jovens nos relataram,
que essas atividades se davam de forma pouco
estruturada e o espaço era freqüentado por
jovens envolvidos com tráfico ou uso de dro-
gas. No entanto, apesar das dificuldades, o
centro cultural conhecido como Lona Cultural
foi apresentado como a base de apoio formal
mais conhecida e freqüentada da comunidade
– 20% dos jovens comentaram ter estado no
centro pelo menos uma vez.

Dentre as atividades culturais infor-
mais, a mais conhecida e freqüentada

é o baile funk. Quase a metade dos jovens –
47,8% - diz que freqüenta os bailes funk, e
desses, quase dois terços freqüentam esses
bailes mais de três vezes por mês, o que sug-
ere que os bailes funk são locais onde os
jovens se encontram e interagem.

Contudo, esses bailes também apresentam
riscos. Em Bangu, como acontece em muitas
áreas de baixa renda no Rio de Janeiro, a vida
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social de muitos jovens gira em torno do baile
funk; muitos deles são financiados por
gangues de tráfico de drogas. Jovens de várias
favelas se encontram nesses bailes e as brigas
acontecem entre as galeras rivais de funk
provenientes de diferentes bairros. Algumas
dessas galeras (as vezes também chamadas
de “bondes”) estão associadas aos traficantes
de drogas, e outras não. Alguns moradores de
Bangu e de outros bairros afirmam que nos
bailes funk é grande o uso de drogas; outros
criticaram os bailes devido à linguagem com
insinuações sexuais ou machistas nas letras
das músicas. Em várias ocasiões nos últimos
anos tanto a polícia quanto os governos locais
tentaram fechar alguns bailes funk, como
aconteceu no Santa Marta.

Embora não se possa dizer que os bailes
funk constituam o espaço ideal para a
reunião social de jovens, eles são alguns dos
poucos locais que os jovens possuem para se
reunir e interagir. Os bailes funk e seus orga-
nizadores vêm sendo criticados, com fre-
qüência, porém são muito poucas as alterna-
tivas e oportunidades mais atraentes e positi-
vas de acesso para os jovens.

Um outro elemento de risco associado aos
bailes funk é a ida para os bailes em ônibus
super lotados, favorecendo a prática o surf
rodoviário (jovens que vão na parte superior
dos ônibus). Alguns jovens comentaram que
em certas ocasiões os ônibus chegam a trans-
portar o dobro do número de pessoas permi-
tidas para a sua capacidade. 

A participação em grupos informais
para jovens é maior do que aquela em

programas estruturados. No total, mais de
38% dos jovens entrevistados disseram per-
tencer a algum grupo informal para jovens.
Entre eles incluem-se grupos de skatistas,
dança funk, grupos (gangues ou bondes,
como são conhecidos), torcidas organizadas,
grafiteiros, entre outros. Poucos esforços vêm
sendo feitos por parte de programas formais
para jovens de se aliar ou interagir com esses
grupos informais.

Uma grande porcentagem de jovens
freqüenta atividades esportivas em

Bangú, mas apenas uma pequena parte
deles está envolvida com algum grupo
organizado de esporte. A comunidade possui
vários times e ligas locais de futebol, que
parece ser claramente o esporte principal e
preferido. No total, 50,4% dos jovens dizem
que praticam algum esporte, mas apenas
16,5% afirmam fazer parte de algum grupo
organizado. Quase a metade dos jovens
pesquisados disse que a comunidade necessita
de mais instalações para a prática esportiva.

Uma proporção relativamente gran-
de de jovens (53%) diz praticar algum

tipo de religião com regularidade. Bangu
possui vários grupos religiosos e um número
crescente de igrejas evangélicas, algumas das
quais também oferecem cursos de capaci-
tação e outros serviços para crianças e ado-
lescentes com necessidades específicas, como
por exemplo crianças abandonadas ou víti-



mas de violência familiar. Para alguns jovens,
é evidente que a igreja é uma fonte impor-
tante de apoio tanto formal quanto informal.
Em comparação com a igreja católica, as
igrejas evangélicas recrutam de maneira
mais ativa adolescentes e adultos.

Quase 20% dos adolescentes pesquisa-
dos declararam ter utilizado serviços

médicos no último mês, mas na parte qua-
litativa do estudo, os jovens queixaram-se
de longas esperas para atendimento e difi-
culdades em receber os serviços médicos
que necessitavam. Bangu possui dois centros
médicos, um dos quais constitui o principal
posto municipal de saúde para a comunidade.
Contudo, não há ne-
nhum programa espe-
cífico para a saúde do
adolescente, e o centro
de saúde – que é o prin-
cipal fornecedor de
serviços médicos para
toda a comunidade –
enfrenta uma grande
demanda, que por sua
vez implica em grandes
períodos de espera para
atendimento. Há no mo-
mento uma iniciativa
chamada Sinal Verde –
uma colaboração entre
as escolas públicas e o
centro de saúde, a fim de
facilitar o seu uso por

parte dos adolescentes – mas até agora esta
iniciativa teve somente sucesso limitado.
Nossas observações e contatos iniciais com a
clinica sugerem que os adolescentes geral-
mente acham a equipe do centro de saúde
simpática, mas se queixam que a demanda
pelos serviços médicos na clínica é tão grande
que não há nenhuma atenção específica
voltada para os adolescentes. Há também
vários projetos de pequena escala para a pro-
moção e a educação na área de saúde,
incluindo alguns para a prevenção de
DST/AIDS, mas os jovens parecem ter um
conhecimento limitado da existência desses
programas.
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Ao se examinar as necessidades rela-
cionadas à saúde, duas questões que

se destacam das demais são a gravidez na
adolescência e o uso de drogas. 53% dos
adolescentes disseram ter experimentado
alguma combinação de álcool e drogas, dos
quais 28% usaram álcool e drogas. Além
disso, 74% dos jovens afirmaram conhecer
alguém que usa drogas. Também 6% das
jovens entrevistadas declararam ter filhos.
Ambos os fatos sugerem a falta de alternati-
vas para os jovens na comunidade.

Como ocorre em outras áreas de bai-
xa renda no Rio de Janeiro, a pre-

sença de grupos de traficantes de drogas –
os comandos – têm um impacto em quase
todos os programas para jovens bem como
nos próprios adolescentes. Constatamos em
nosso estudo e muitos adolescentes nos
relataram que é importante para os jovens
saberem se seus amigos ou colegas estão
envolvidos com traficantes. Por exemplo, os
adolescentes usam determinadas marcas de
roupas ou tipo de corte de cabelo para de-
monstrar a sua conexão com determinadas
gangues rivais, e aqueles que não desejam ser
vistos como parte de uma gangue evitam usar
aqueles tipos de corte de cabelo ou de roupa.
Alguns espaços públicos na comunidade são
tomados por jovens envolvidos com as
gangues, o que limita o acesso por parte dos
jovens que não estão envolvidos com elas. 

No tocante a questão de com quem os
jovens contam nos momentos difíceis

O sistema educa-
cional precário na
comunidade é uma das
mais prementes preocupações
que os jovens estão enfren-
tando. Como a maioria dos jo-
vens de baixa renda no Brasil,
os adolescentes de Bangu
apresentam grande defasa-
gem escolar. A maior parte de-
les já repetiu de ano, ou não
freqüentou a escola durante
pelo menos um ano; e muitos
se afastaram ou foram elimi-
nados do sistema escolar
público. Em geral, os jovens do
tipo de comunidade aqui
retratada têm poucas possibil-
idades de acesso ao ensino
médio. Quase 22% dos jovens
que responderam ao nosso
levantamento não estavam
matriculados na escola. Mais
da metade dos jovens (50,4%)
relatou não ter passado de ano
pelo menos uma vez, e 36,5%
passaram pelo menos um ano

sem estudar.
É importante ressaltar que,
mesmo quando os jovens
estão na escola, isto não sig-
nifica que lhes seja garantido
um ambiente de aprendizado
adequado. Alguns jovens
mencionaram a presença de
gangues de tráfico de drogas
nas escolas. Além disso,
41,7% dos jovens procuraram
ajuda fora da escola para as
suas dificuldades escolares, o
que sugere que o sistema
escolar não atende de
maneira adequada às suas
necessidades educacionais.
Na maioria dos casos, esta
orientação externa provinha
de “explicadoras”, em geral
mulheres da comunidade que
ofereciam ajuda aos alunos,
muitas vezes cobrando uma
pequena quantia por seus
serviços, o que reforça a falta
de apoio existente no sistema
público de ensino.



e para ajuda com seus problemas, eles
relataram que recorrem à família e aos
amigos - suas pricipais fontes de apoio.
Quando indagados sobre com quem mais
contam, 36% dos jovens indicaram a mãe,
27% os amigos, e menos de 5% mencio-
naram o pai. Quando indagados sobre a
quem recorrem com relação a problemas
específicos, como preocupações com relação
ao namorado ou namorada ou problemas de
família, os amigos foram apontados como a
principal fonte de apoio.

Para os jovens entrevistados, a vida
familiar constitui uma mistura de

aspectos positivos e negativos, uma fonte
não só de apoio como também de risco. De
modo geral, os jovens se referiram às suas
famílias, revelando uma variedade de com-
posição e organização familiares. Somente
um terço dos jovens vive com o pai e com a
mãe (ou padastro); a maioria vive em famílias
que incluem outros parentes, ou em famílias
encabeçadas por mulheres. A maior parte dos
adolescentes tinha uma impressão positiva da
sua vida familiar. Contudo, do lado negativo,
21% dos jovens entrevistados declararam ter
sofrido violência pelo menos uma vez dentro
da família. Destes, a metade procurou ajuda
fora do âmbito familiar, quando da ocorrência
do episódio de violência.

Um número relativamente grande de
jovens na comunidade parece estar

pouco associado ou totalmente desligado
de qualquer instituição social. Por exem-

plo, 14% dos adolescentes entrevistados
não estão nem trabalhando nem estu-
dando. 16% dos jovens entrevistados
relataram estar trabalhando, e muitos ado-
lescentes mais velhos nos contaram que
estavam procurando trabalho, mas estavam
tendo dificuldade em encontrar. Além disso,
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um percentual que parece bastante elevado
(38,3%) disse que passa parte de seus dias
sozinhos – 38,3%. Embora saibamos que pas-
sar um período de tempo sozinhos seja ade-
quado para o desenvolvimento dos jovens,
esta porcentagem nos surpreendeu devido à
natureza pública da vida em comunidades de
baixa renda. De qualquer maneira, em outras
perguntas do questionário e na parte qualita-
tiva do estudo, observamos que muitos
jovens na comunidade passam muito tempo à
toa e, muitas vezes, sozinhos. Sem dúvida,
ficar à toa é também importante no período
de adolescência, para o desenvolvimento de
sua personalidade, para interação com seus
colegas, ou para experimentarem relaciona-
mentos íntimos. Mas a partir de nosso estudo,
o que se conclui é que muitos jovens estão
simplesmente à toa por falta de oportu-
nidades e alternativas disponíveis em suas
comunidades. 

De modo geral, depreende-se que os
jovens têm poucas oportunidades for-

mais fora do sistema escolar público – que
em si é bem limitado. Por outro lado, os
jovens parecem ter vários locais para encon-
tros sociais informais, incluindo família e
amigos, praças e bailes funk. O que é impor-
tante ressaltar é que embora haja a evidente

necessidade de mais apoios formais para
jovens em Bangu, as bases de apoio infor-
mais são fundamentais e deveriam ser leva-
das em consideração na formulação de políti-
cas e programas destinados à população
jovem. A falta de espaços e programas
específicos para jovens em Bangu revela a
lacuna existente no tocante ao investimento
de recursos públicos voltados para este
grupo. O pouco que se encontra disponível
para os jovens resulta de esforços criados
pela própria comunidade, que tenta suprir a
ausência do Estado. 

PRÓXIMOS PASSOS

Baseados nestes resultados iniciais, o Instituto
PROMUNDO e a CESPI/USU planejam socializar
os resultados da pesquisa na comunidade por
meio de uma rede comunitária para a prevenção
da violência familiar, que funciona em Bangu
(organizada pelo Instituto NOOS em colaboração
com o PROMUNDO). Em continuidade ao projeto
para o ano 2002, a equipe pretende, mediante
interesse da comunidade, oferecer capacitação
às organizações que atuam com jovens e estimu-
lar a integração das iniciativas existentes, for-
mando uma rede capaz de identificar as lacunas
e buscar alternativas para o fortalecimento das
bases de apoio familiares e comunitárias para a
população jovem desta região.
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CONCLUSÕES
Os resultados aqui apresentados devem ser con-

siderados preliminares. No atual estágio da
pesquisa, eles apenas começam a revelar as
múltiplas complexidades relacionadas às cri-
anças, jovens, famílias e suas bases de apoio nas
duas comunidades em estudo. No entanto, estes
resultados iniciais já fornecem importantes
dados sobre o foco do projeto, ou seja, o que
ambas comunidades – bem como outras do
gênero no Rio de Janeiro e no Brasil – devem
levar em consideração no sentido de ampliar as
oportunidades para que suas crianças e adoles-
centes desenvolvam seus potenciais.

Muitas foram as lições aprendidas, porém os
pontos abaixo citados merecem destaque:

O financiamento e os programas
públicos destinados a crianças e

jovens nas duas comunidades são escassos.
A instituição pública que possui mais
conexões com crianças e adolescentes - a
escola – apresenta muitas deficiências e não
atende de maneira adequada às necessi-
dades de aprendizado de crianças e adoles-
centes, muito menos ainda serve como base
de apoio para eles. 

Em ambas as comunidades estudadas,
os apoios e atividades informais para

crianças e adolescentes são muito mais
abrangentes e confiáveis do que os progra-
mas e serviços formais disponíveis para esta
população. Não há nada superior inerente
aos apoios formais em relação aos informais.
Contudo, os programas formais destinados a

crianças e adolescentes mal começaram a
explorar esses apoios informais como recur-
sos cruciais de suporte para crianças, adoles-
centes e famílias.

RELEVÂNCIA E REPLICABILIDADE
Além dos resultados da pesquisa oferecidos a

estas duas comunidades, o que implica em maior
consciência sobre como fortalecer as bases de
apoio existentes para a população infantil e juve-
nil, desdobramentos da metodologia desen-
volvida no projeto já estão sendo disseminados e
reproduzidos em outros estados brasileiros.
Mencionaremos os exemplos mais consistentes.

Em maio, a John Snow do Brasil e o
PROMUNDO foram contratados pelo

CODIPI – o Comitê de Desenvolvimento
Integral da Primeira Infância – que faz parte
do Governo Federal Brasileiro, para oferecer
assistência técnica na utilização da nossa
metodologia de pesquisa-ação no mapea-
mento e fortalecimento de apoio comu-
nitários para crianças de 0 a 3 anos em todos
os estados brasileiros. 

As cidades de Curitiba, Florianópolis,
Goiânia e Fortaleza estão utilizando os

pressupostos e parte desta metodologia de
pesquisa em parceria conosco, visando sub-
sidiar as políticas e programas públicos
voltados para a população infanto-juvenil.

O Instituto PROMUNDO e a CESPI/USU
ministraram um curso de capacitação

na Universidade de Brasília sobre o desen-
volvimento humano a um grupo de aproxi-



madamente 30 representantes do setor
público com base nas idéias e conceitos do
projeto. A propostra, a longo prazo, é contin-
uar a disseminar estas idéias e metodologias,
bem como testar e acompanhar sua aplicação
no plano das políticas ao nível local, estadual
e federal.

Com estes resultados iniciais, o projeto CESPI-
PROMUNDO deverá focalizar os seguintes pontos
em 2002:

Dar continuidade à pesquisa, reali-
zando entrevistas individuais e grupais,

incluindo temas que se revelaram impor-
tantes em sua primeira fase. Serão abordados
diversos grupos, entre eles, crianças entre 10
e 14 anos, rapazes adolescentes, pais e avós.
Estará em foco também o estudo sobre o
papel e o significado das instituições reli-
giosas como base de apoio na comunidade.

Fornecer apoio contínuo à redes de serviços
para crianças e adolescentes nas duas

comunidades onde já estamos trabalhando;

Estender a pesquisa a duas outras comu-
nidades no Rio de Janeiro;
Iniciar serviços de apoio familiar em pelo
menos duas dessas quatro comunidades; 
Fornecer treinamento, em colaboração
com o governo brasileiro e outros

setores, para a implementação do processo
de mapeamento e fortalecimento de bases de
apoio familiares e comunitárias para cri-
anças em outros estados no Brasil;

Produzir diversas publicações a título de
disseminação contínua das lições apren-

didas com base no projeto. Entre elas, estão
previstos alguns guias metodológicos, e três
livros sobre o desenvolvimento infantil e
juvenil destinado a pais, formuladores de
políticas, estudantes e profissionais envolvi-
dos na pesquisa e na ação junto a crianças e
adolescentes;

Manter o diálogo, ao nível internacional,
com parceiros em diversos países que

vêm desenvolvendo projetos semelhantes
para troca de informações e experiências.
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Flávio tem onze anos e mais três
irmãs, de sete, quatro e um ano e
meio. A mãe é vendedora de fru-

tas e mora no morro. Seu pai não tem
nenhum contato com ele. Sua casa tem
um único cômodo de madeira, alguns
móveis velhos e quebrados e nenhum
brinquedo. Um frágil tábua de madeira
separa o bebê, que está aprendendo a
andar, dos enormes ratos que pas-
seiam no valão perto da casa.

A mãe sai bem cedo para trabalhar.
Flávio divide seu dia entre a escola e a
obrigação de cuidar das irmãs. Dá
banho e alimentação para todas, faz o
dever, arruma e varre o barraco e leva a
mais velha para a escola e os outras
duas para as creches da favela. Ele vai
para a escola a tarde, meio cansado de
uma jornada de trabalho que alguns
adultos não agüentariam. Em duas
manhãs por semana, Flávio faz um

curso sobre cidadania e direitos. Então
as coisas que ele passa começam a ter
uma explicação diferente de tudo que
ele pensava. Ele adora poder estudar e
discutir novas idéias, se expressa facil-
mente e gosta de ler.

Uma briga feia com a mãe faz Flávio
subir o morro, aflito. O garoto não conta
muito sobre o que aconteceu. Parece que
as coisas se deram assim: alguns meni-
nos de sua idade o chamam para partil-
har as ruínas de um pequeno barraco
com eles. São do tráfico. Sugerem que
ele não volte para casa. Outra vida o
aguarda, menos cansativa, mais cheia de
emoções. Outros companheiros dessas
quatro noites de aventura em que Flávio
deixou a casa são um pouco mais velhos
e afirmam que a mãe não gosta mais
dele e que ela não o quer de volta.
Flávio vacila. Não há muita paz na vida

que leva, mas a saudade da família e a

vontade de continuar a estudar o fazem
voltar para casa.

— Vai ser bandido, meu filho?
— Vai ser bandido? Pergunto eu tam-
bém, testemunha da conversa dos dois.
— O que você vai fazer de sua vida? A
vida é assim mesmo, Flávio...

Conversei longamente com ele, encora-
jando seus estudos e leitura. Não há
nenhuma razão que condene uma cri-
ança a uma vida tão dura. Constatar
isso me desanima. Logo deixo de lado
esse sentimento. Os límpidos olhos cas-
tanhos do menino ao falar das coisas
que o empolgam me encorajam.
A vida não é “assim mesmo”. Nosso
trabalho é mostrar isso para Flávio, se
ele voltar para casa da próxima vez.
(Maria Helena Zamora, Projeto
CESPI/USU-PROMUNDO. Agosto, 2001)
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