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editorial

Ações coordenadas
Para promover transformações sociais, buscando garantir direitos e oportunidades para

todos, é preciso lidar com problemas complexos, cujas soluções muitas vezes exigem coordenar ações em várias frentes. Quando a Construtora Camargo Corrêa, a Childhood

de crianças e adolescentes em regiões impactadas por grandes empreendimentos, percebemos que estávamos diante de um desafio deste tipo.

Era preciso pensar no impacto provocado pela presença de um grande contingente

de trabalhadores – homens, sobretudo – nos canteiros de obras, assim como na capacidade do poder público lidar com as demandas sociais que se multiplicam com o rápido

crescimento das cidades. Daí nasceu o projeto Grandes Obras pela Infância, voltado ao

enfrentamento da violência sexual infantojuvenil e que hoje atua em nove municípios
brasileiros com uma dupla estratégia: a sensibilização e mobilização do público interno
da Construtora e o fortalecimento da rede de proteção dos direitos das crianças e dos

adolescentes. Nossa matéria de capa apresenta uma parte das diversas ações que vêm
sendo desenvolvidas pelo projeto.

A violência sexual infantojuvenil, as estratégias e o papel de cada ator no enfrenta-

mento desta grave violação de direitos também são o tema da entrevista com a ministra
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. As-

sumindo e cobrando compromissos, ela diz que o abuso e a exploração sexual de crianças
e adolescentes é um passivo inaceitável para o país.

foto: Gabriel Andrade

Brasil e o Instituto Camargo Corrêa uniram-se para tratar da questão da exploração sexual

“Para promover
transformações
sociais, é preciso
lidar com problemas
complexos, cujas
soluções muitas
vezes exigem
coordenar ações em
várias frentes”

Outro desafio que temos enfrentado apostando em uma dupla estratégia é o da parti-

cipação das comunidades na construção de uma educação de qualidade. Tanto o programa
Escola Ideal como o Ideal Voluntário estão dedicando esforços à realização de projetos

neste sentido. As ações do Escola de Bons Conselhos, que fortalece a gestão democrática
das escolas, e o engajamento dos voluntários do Grupo Camargo Corrêa no Plano de

Mobilização Social pela Educação, do Ministério da Educação, são registrados em reportagens que são complementares, assim como os projetos.

Temos, ainda, o prazer de contar com artigo de Tom Dewar, especialista em desenvol-

vimento comunitário do Aspen Institute, resumindo pesquisa feita sobre duas décadas de

investimentos privados em grandes projetos sociais. Sua reflexão vai ao encontro de nossa
experiência recente: realidades complexas exigem soluções múltiplas.

Francisco de Assis Azevedo, diretor executivo do Instituto Camargo Corrêa
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entrevista
Maria do Rosário

Ministra da Secretaria de
Direitos Humanos, Maria
do Rosário diz que o abuso
e a exploração sexual de
crianças e adolescentes
são um passivo inaceitável
e apresenta as propostas
do governo federal
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Ao assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República em janeiro de 2011, a ministra Maria do Rosário
carregou consigo compromissos políticos assumidos ao longo
de anos de envolvimento com a causa do enfretamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Como ela mesma
diz nesta entrevista exclusiva a Ideal Comunitário, envolvimento que inicia ainda quando era professora da Educação
Básica no Rio Grande do Sul e ouvia relatos de crianças que
encontravam nela uma figura de confiança para contar sobre
os abusos sofridos. E se estende ao longo dos mandatos como
vereadora, deputada estadual e federal – quando foi relatora de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a exploração sexual infantojuvenil.
Com a articulação adquirida em anos na política e a indignação de quem viu tão de perto a realidade do abuso e da
exploração sexual de meninos e meninas brasileiras, Maria do
Rosário apresenta um quadro de como a sociedade brasileira
envolveu-se, ao longo dos anos, com este triste tema e quais
os planos do governo federal para atuar nesta área. E, depois
de quase 30 minutos de conversa, pede para fazer um registro
extra, que praticamente resume o espírito de toda a entrevista:
“No que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes, há um passivo, há uma violência histórica que o país
luta muito para enfrentar. Estamos trabalhando para proteger
mais as crianças brasileiras e dizer que esta violência de caráter
comercial, crianças vendidas nas esquinas, nós não queremos e
não aceitamos. O que eu realmente espero é ter a parceria de
cada empresa, para que a responsabilidade social seja efetiva e
para enfrentar este passivo – que é o do governo, que é da sociedade e que é das empresas também. Para que nós todos, juntos,
possamos proteger as nossas crianças e adolescentes.”

foto: Cristiano costa

Não podemos
aceitar!
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essas crianças começaram a contar que elas
estavam nas ruas porque tinham sofrido maus
do seu histórico relacionamento com a
{{Na CPI, fomos
tratos e, principalmente, abuso sexual no amcausa da violência sexual contra crianças e
a
22
estados
biente familiar. Foi se descobrindo a realidade
adolescentes...
Eu trabalho com esse tema desde a condição
do agenciamento, de gente que lucrava através
brasileiros e nos
de professora da Educação Básica. Foi aí que
de um verdadeiro mercado de caráter sexual.
deparamos com
eu me deparei com essa situação, de crianças
O Brasil, ao mesmo tempo em que adotou o
uma
realidade
contando essa história, em confiança. Depois,
ECA, deparou-se com essa realidade e tanto a
cruel, brutal||
desenvolvendo e realizando ações de caráter
sociedade civil quanto os governos começaram
político, fiz uma opção de trabalhar justamena fazer o enfrentamento disso tudo com poute na implementação do Estatuto da Criança e do Adoles- ca ou nenhuma estatística, com pouca ou nenhuma pesquisa.
cente (ECA). Ao assumir o mandato como deputada federal Mas as pessoas tinham vontade de enfrentar aquela realidade.
eu e muitas outras pessoas que vêm dessa luta decidimos, em Na década de 90, pela pressão da sociedade civil, o governo
2003, realizar uma CPI sobre a exploração sexual de crianças foi levado a se posicionar no sentido de políticas públicas. E
e adolescentes. Não foi a primeira. A primeira CPI foi em aí surge também o setor empresarial brasileiro através da res1993. Dez anos depois, como deputada federal, fui relatora de ponsabilidade social, agindo mais prontamente e assumindo
uma nova CPI que fez um balanço daqueles dez anos de luta, também essa causa do enfrentamento.
dez anos do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e de mobilização. O que ficou da experiência na CPI?
Quando essa luta começou no Brasil, as pessoas nem acredi- Fomos a 22 estados brasileiros e nos deparamos com uma retavam que existia tamanha perversidade, tamanha violação de alidade cruel, brutal, de crianças com os seus direitos violados
direitos humanos. Foram as próprias crianças que chamaram integralmente, porque a exploração sexual envolve a coisificaatenção para isso. Falava-se muito em meninos e meninas que ção daquele ser humano. Crianças retiradas da sua condição
estavam nas ruas, em situação de vulnerabilidade social, mas de convivência familiar ou que vivenciaram abuso sexual intrafamiliar sendo sugadas para redes criminosas, no interior do
Brasil, no campo ou na cidade. O tráfico de crianças e adolescentes, o mundo da droga, do alcoolismo e da violência tudo
misturado. A servidão por dívidas, meninas com dívidas dentro das casas de prostituição. É uma realidade muito cruel...
Mas não é realidade só de um submundo, de um mundo escondido dos nossos olhos. Há uma ousadia dessa ação criminosa, porque diante da impunidade, nós nos deparávamos com
isso ocorrendo à luz do dia, com festas organizadas por pessoas
proeminentes, autoridades de determinadas regiões, que não
tinham medo de ser responsabilizadas, acho que porque acreditavam que aquilo não era crime. Com a CPI, conseguimos
fazer uma lei mais rigorosa no Código Penal, mais clara, conseguimos criar redes de enfrentamento. Isso só foi possível por
conta da sociedade civil que foi muito, muito corajosa, muito
ativa, e das crianças e adolescentes, muito corajosos, fazendo a
denúncia dos seus algozes.
fotos: Cristiano costa

Gostaria de começar fazendo um registro
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Já são quase dez anos desta segunda CPI, do
coisas como a recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça afirmando que não há
exploração quando a criança já tenha sido
vitimada anteriormente. O que ainda precisa
ser aperfeiçoado?

{{O olhar de
estranheza diante
da exploração
sexual precisa
permanecer vivo
no Brasil||

Nós conquistamos legislações importantes,
uma mobilização muito positiva da sociedade,
instituições mais cientes da sua reponsabilidade sobre a proteção da criança e do adolescente no âmbito da
sua sexualidade, ou seja, a sexualidade humana como parte do
direito ao desenvolvimento integral e protegido de cada criança
e adolescente. Mas qual é o paradoxo? É um processo de naturalização da violência sexual, que alguns autores, inclusive, chamam de “pedofilização”, uma “naturalização”, um olhar que não
estranha mais o fato de uma menina estar acompanhando um
sujeito na beira da praia ou em uma festa noturna. Esse olhar
de estranheza diante disso precisa permanecer vivo no Brasil.
Acho que estamos perdendo um pouco isso. Exemplo disso é a
decisão do STJ. Na mais alta corte judicial do país, uma decisão que retoma as mais antigas teses acerca do estupro. O que
está escrito nessa sentença é o que não havia o que corromper
porque corrompida já estava. Alguns argumentam que o fato
de o crime ter ocorrido antes da mudança do Código Penal, o
juiz pudesse interpretar dessa forma. Não. Antes de 2009, era
dado ao juiz ou juíza decidir sobre a presunção de violência
nesses casos. Como não decidir, como não compreender que
há violência, seja a violência de puxar pelo braço e obrigar com
uma faca uma criança a ter relações sexuais – uma condição que
todos reconhecemos como estupro –, seja a violência do pagamento, da sedução pelo pagamento, pelo poder, pela possibilidade da menina entrar em determinado restaurante onde ela
não poderia pagar a conta? Eu vi. É uma relação de poder em
que trocam sexo por um pacote de bolacha recheada, por uma
bandejinha de iogurte. Ainda bem, o nosso país vive um momento de um desenvolvimento tal, de pleno emprego, de apoio
à família, que a situação de pobreza não precisa ser igualada a
esse tipo de submissão ou de condição de violência. Agora, por
outro lado, há uma cultura ainda. E quando o Judiciário decide
assim, investe no sentimento de impunidade ainda presente na

Se, de um lado, o desenvolvimento e a superação da situação de pobreza extrema contribuem para a garantia de direitos, de outro,
o crescimento econômico muito explosivo
em determinadas regiões acaba sendo um
atrativo e um catalisador da exploração sexual. Como o poder público pode prevenir e

enfrentar, então, isso que também acaba sendo um passivo
desse desenvolvimento?

É verdade que temos esse desafio. Em algumas regiões, a presença de grandes empreendimentos mudou o contexto populacional e econômico de uma região e isso significou um
incremento da exploração sexual de crianças e adolescentes.
Mas não precisa ser assim. Não é para ser assim. Não deve ser
assim. E esse país com essa complexidade social, econômica,
cultural, ele tem condições de fazer esse enfrentamento. Nós
precisamos é ter planejamento, nos adiantarmos. Se nós vamos ter uma grande empresa, um grande empreendimento,
levando para esse lugar trabalhadores de variadas regiões que
vão viver em alojamentos, que estão naquele contexto em que
essa presença institui uma vulnerabilidade adicional a violên-

fotos: Cristiano costa

aperfeiçoamento das leis e ainda assistimos

sociedade. Eu diria, com segurança, que o que
nós precisamos é não permitir a impunidade.
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cias que já ocorriam, muitas vezes, nessa região, nós temos que
agir preventivamente.
O que tem de ser feito, então?

Se a rede social não dá conta de uma cidade na sua normalidade,
como ela poderá dar conta sem uma reflexão, um trabalho sério
de planejamento de um incremento de 40 mil, 50 mil, 60 mil ou
mais, trabalhadores, ainda mais diante de uma presença masculina? As empresas terem uma presença feminina e masculina
nos canteiros de obras é simbolicamente importante e pode oferecer resultados também. A nossa parceria para fortalecermos as
redes de conselhos tutelares, de Cras [Centros de Referência em
Assistência Social] e Creas [Centros de Referência Especializados
em Assistência Social], a ação das polícias – como a da Polícia Rodoviária Federal, que tem o Mapear, que é uma ação cotidiana e
permanente de mapeamento da exploração sexual nas estradas
–, a atuação das unidades de saúde, das escolas, juntamente com
outras organizações da sociedade civil pode dar resultados muito positivos. Uma rede que é de fiscalização e responsabilização,
que não deixa se instalar casas de prostituição para exploração
sexual nessas cidades e que garante que essas crianças sejam
atendidas por conselho tutelar e no seu contexto de família.
E a terceira questão é nós termos condições também de atuar nos canteiros de obras, estarmos com as mulheres e homens
nos canteiros de obras fazendo um trabalho de responsabilidade
desse trabalhador. A empresa assumir sua parte e os trabalhadores assumirem a sua. Por isso, eu acho tão importante que não
apenas a vivência da empresa seja trazida, como também que os
sindicatos dos trabalhadores participem mais.
Quando a senhora assumiu a secretaria afirmou que a ex-

de Direitos da Criança e do
Adolescente. Vamos realizar
{{Todos os
a 9ª Conferência Nacional
grandes
de Direitos da Criança e do
empreendimentos
Adolescente e, nela, referendar
um plano decenal e todos esestão na
ses grandes empreendimentos
centralidade
que fazem parte desse modo nosso
mento importante que o Brasil
planejamento||
vive estão também na centralidade do nosso planejamento.
A nossa proposta é constituir conselhos tutelares de referência
para as capitais onde teremos os grandes eventos esportivos,
mas também nos lugares onde já estamos tendo investimentos
importantes e a destinação de grande número de trabalhadores
para essas regiões. Vou te dar um exemplo: na região de Belo
Monte, nós temos 11 cidades. No nosso plano de ação, as 11
vão ter conselhos tutelares de referência. Não adianta a gente
identificar que tem uma criança na esquina se a gente não tem
um conselheiro tutelar, um agente que tira essa criança da esquina e que ofereça a condição devida de ser atendida. E quando a Polícia Rodoviária Federal atua, chega num posto, na estrada [onde há prostituição infantojuvenil]? Com o flagrante, nós
já temos condições de enviar esse motorista para uma delegacia
e fazer um boletim de ocorrência e ele ser responsabilizado.
Mas para onde a gente envia a criança? Quem chega na família
da criança para ver a condição que a levou até aquele lugar?
Se não tivermos atendimento, ela estará lá novamente daqui a
algumas semanas. E agir preventivamente. Esse atendimento
da criança é o nosso objetivo.

ploração sexual seria uma prioridade, especialmente nesse

E qual a estratégia pensada?

contexto de crescimento acelerado e dos grandes eventos es-

Temos uma matriz intersetorial – produzida em parceria pela
Secretaria de Direitos Humanos, pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
e pela Universidade de Brasília – que identificou onde temos
os serviços públicos, onde está o Cras, o Creas, a unidade de
saúde, onde temos escola e onde temos programas do governo
federal que protegem, como o Mais Educação, de escola em
tempo integral. A nossa tarefa é fazer a integração de todos
esses programas. Nós identificamos regiões de vulnerabilidade

portivos que o país vai receber. O que o governo federal tem
realizado neste sentido?

A nossa meta é constituir uma política nacional sobre os conselhos tutelares. Nós acreditamos que a grande rede de direitos
das crianças brasileiras, que tem autoridade legal de tomar medidas protetivas, é formada pelos conselheiros e as conselheiras
tutelares. Hoje nós temos 98% de cobertura de conselhos tutelares em termos de municípios. E temos 96% em Conselhos
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desses grandes eventos e vamos começar por estes lugares. Estamos
em entendimento com as prefeituras para isso. Além disso, a Secretaria de Direitos Humanos coordena uma política chamada Programa
de Ações Integradas Referenciais de Proteção à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, o Pair. É por esta via do Pair que as empresas,
inclusive, têm participado. Também acho importante dizer que temos
o Compromisso Corporativo Empresarial para a Proteção dos Direitos
da Criança e do Adolescente contra a Exploração Sexual, que iniciou
em 2010 e que, no ano passado, recebeu a Associação Brasileira de
Agências de Viagem (Abav). Centenas de agências de viagem do Brasil
passaram a estar atentas a enfrentar pacotes turísticos que envolvam a
exploração sexual de crianças e adolescentes. Os hotéis, a maioria já faz
parte. O setor da construção civil tem avançado muito também. Mas
eu não diria que isso tem resolvido o problema. Temos que estar juntos
e atuando mais e mais para dar conta da tarefa.

Disque 100

Falamos da responsabilidade das empresas na sensibilização dos trabalhadores, mas é só esse papel que o setor privado pode cumprir, de

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-

lidar com seu próprio público? Em que medida o setor privado pode

cia da República divulgou na semana do 18

ser parceiro de políticas públicas?

de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao

Pode ser parceiro número um! Em primeiríssimo lugar, através do
Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso ajudaria a política nacional, o Pair, ajudaria muito os programas de ação,
porque o fundo analisa projetos que vêm da sociedade civil. Empresas
que têm impacto em uma área específica poderiam fazer contribuições ao fundo e fomentar o trabalho da sociedade civil lá naquela
região, oferecendo recursos importantes à sociedade civil. Mas não
basta só contribuir financeiramente. O exemplo que ela pode dar para
os seus trabalhadores não é pouca coisa. Podem ter uma atitude firme
diante da existência da exploração sexual nos canteiros de obras e no
entorno. As empresas podem fortalecer os conselhos tutelares, abrir
as portas para a formação de agentes
de direitos humanos, da área da in{{Não adianta
fância. As empresas podem fomentar
identificar uma
campanhas. Podem ter uma política
criança na esquina institucional contra a exploração sexual, associando seu nome a esse ense não tem um
frentamento. Nós achamos que isso é
conselheiro tutelar bem importante, porque a empresa é
para tirá-la de lá|| muito ouvida por seus servidores de
um modo geral.

Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, os números de denúncias recebidas através do Disque 100, serviço voltado
para receber demandas relativas a todo tipo
de violação de direitos humanos. Desde março de 2011, a capacidade de atendimento do
Disque 100 foi ampliada, passando a funcionar
24 horas por dia. Com isso, o Módulo Criança e
Adolescente registrou um aumento de 71% no
número de denúncias recebidas.
De janeiro a abril de 2012, foram 34.412 registros de violação de direitos de crianças e adolescentes. Deste total, 22% foram categorizadas como abuso sexual, exploração sexual ou
outros tipos de violência sexual.
O Disque 100 recebeu 7.671 denúncias de abuso sexual, vindas de 1.585 municípios brasileiros. Já casos de exploração sexual foram o motivo de 2.156 denúncias feitas por moradores
de 809 cidades.
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Uma boa notícia

foto: Divulgação/ Pastoral da Criança

Brasil reduziu a mortalidade infantil pela metade na última década, mas desigualdades
regionais ainda precisam ser superadas para que o país cumpra meta dos ODM

Números animadores
Em 2010, mortalidade infantil registrada no Brasil
foi de 15,6 para cada mil nascidos vivos

21%
foi a queda no número de mortes
de mulheres decorrentes de
complicações na gravidez e no parto
no Brasil entre os anos de 2010 e 2011,
de acordo com dados do Ministério
da Saúde registrados pelo IBGE
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Ao divulgar os Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010, no final de abril,
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu uma boa notícia:
em dez anos, o Brasil conseguiu reduzir a taxa da mortalidade infantil à metade.
No ano 2000, a média nacional de óbitos de crianças menores de 1 ano era de
29,7 para cada mil nascidos vivos. Em 2010, este número caiu para 15,6. O
número já está bem mais próximo do compromisso assumido pelo Brasil nos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da Organização das Nações Unidas (ONU), de chegar a 12,9 óbitos por mil nascidos vivos em 2015.
A região Nordeste conquistou a maior redução na taxa de mortalidade
infantil nos últimos dez anos, com uma queda de quase 60% no índice – era
de 44,7 por mil nascidos vivos, em 2000, e passou para 18,5, em 2010. Apesar disso, ainda é a região que registra os piores números.
Considerando a média nacional, o Brasil fica em 87º lugar no ranking
mundial dos índices de mortalidade infantil, de acordo com dados da
ONU. Tomado em separado, o Nordeste figuraria neste ranking na 95ª
posição. Já a região Sul, que mantém o menor índice em todos os registros – 12,6 por mil nascidos vivos em 2010 –, ficaria bem acima do Brasil,
em 72º. Entre os países desenvolvidos, os índices ficam em torno de cinco
mortes por mil nascidos vivos.
Na busca pela redução da média nacional, o maior desafio é, portanto,
amenizar as desigualdades regionais. “Ao observar os dados mais de perto,
nota-se que há cerca de 300 municípios das regiões Norte e Nordeste que
sinalizam um quadro mais grave. Estes representam quase a metade da mortalidade infantil do Brasil”, observa Clóvis Boufleur, gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança e representante da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil no Conselho Nacional de Saúde.
Marcia Thomazinho, oficial de Programas e Projetos da Área da Saúde
da Fundação Abrinq, enfatiza outro problema nos dados detalhados: “Aproximadamente 53% desses óbitos ocorrem em crianças com menos de sete
dias de vida, ou seja, são mortes por causas evitáveis.” Por isso, os dois especialistas concordam que a informação é uma das principais ferramentas
nesse trabalho. Ao lado do atendimento pela rede de saúde e as melhorias
das condições sanitárias, a formação das mães, pais e outros cuidadores é
fundamental para garantir a saúde dos bebês.

foto: Divulgação

Direto ao ponto

Letra Miúda: A ONU e o meio ambiente

Realizada entre 22 e 29 de abril, a Semana de Ação
Global pela Educação, promovida pela Campanha
Global pela Educação e a Unesco, chamou a atenção
para os direitos educativos da primeira infância com
o slogan “Direitos deste o início”. Camilla Croso, presidenta da Campanha Global, fala sobre o tema:

A Rio+20 – Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável inicia
em 20 de junho. Os debates envolvem uma
série de siglas relacionadas aos órgãos e
acordos internacionais sobre o meio ambiente. Conheça algumas delas:
Pnuma – Programa das Nações Unidas para

Por que é preciso reivindicar atenção e educação para a primeira infância?
Reivindicamos que a educação e cuidado na primeira infância sejam compreendidos e respeitados
como direitos de todas as crianças. A realização desse direito garantirá outros diversos direitos e
diminuirá as desigualdades presentes e futuras.

o Meio Ambiente é a agência da ONU que
administra as ações relacionadas ao meio
ambiente e o uso eficiente de recursos.
Pnud – Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento é responsável pelas ações

Quais os requisitos para uma boa política de atenção, cuidados e educação para a primeira infância?
As políticas educativas voltadas à primeira infância devem buscar a universalização da oferta pública e gratuita, ainda hoje muito limitada, e serem pertinentes a essa faixa etária. Devem garantir serviços integrais, articulando educação, saúde e cuidado, respeitando as necessidades e diversidades
entre as crianças. Estrutura adequada, valorização dos e das docentes e um maior financiamento
são essenciais.

de combate à pobreza da ONU. Com o Pnuma, é responsável pela realização da Rio+20.
Agenda 21 – Principal documento aprovado pela Eco 92, a primeira Conferência da
ONU para o Desenvolvimento Sustentável,
é um programa de ações relacionadas ao
meio ambiente que serve de referência
para políticas ambientais de diversos paí-

A Semana de Ação Global chamou atenção para o fato de que, no mundo, 200 milhões
de crianças menores de 5 anos não têm acesso à educação e a cuidados. Qual a realidade
na América Latina?
Pode-se dizer que a maioria dos países não dispõe de legislações e políticas que garantam o direito
à atenção e cuidado na primeira infância. O gasto público é extremamente baixo e a cobertura ainda
bem distante de atender a todas as crianças. A oferta muito concentrada no setor privado exclui da
escola milhares de crianças cujas famílias não podem pagar mensalidades.

ses, estados e municípios.
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A criação dos ODS é uma das principais propostas em discussão na Rio+20.
Os ODS estabeleceriam compromissos
ambientais, com metas a seres cumpridas
pelas nações signatárias.

Cotas de igualdade
Em três julgamentos realizados entre abril e maio, que avaliaram a adoção de cotas raciais para o acesso à Educação
Superior, o Supremo Tribunal Federal (STF) ratificou a
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa com critérios raciais.
Segundo o Relatório Anual das Desigualdades Raciais no
Brasil 2009-2010, as condições de vida da população negra
melhoraram muito nos últimos 20 anos, no rastro das políticas de inclusão social, mas a desigualdade racial persiste. Na
área educacional, por exemplo, a média de anos de estudos

dos negros acima de 15 anos passou de 3,6 anos, em 1988,
para 6,5, em 2008 – um aumento de 90%. Entre os brancos,
aumentou cerca de 60% e passou de 5,2 para 8,3 anos. Porém,
a desigualdade entre os grupos permanece quase inalterada:
era de 1,6 e passou a 1,5 ano.
Segundo Marcelo Paixão, economista, professor da UFRJ
e coordenador do relatório, os números atestam a importância das ações afirmativas. “Mas não podemos esquecer que o
negro não é só estudante. Ele tem de ter acesso à saúde, ao
saneamento, ao emprego”, diz.
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Proteção
em bases sólidas
Projeto Grandes Obras
pela Infância mobiliza
os canteiros de obras e
as comunidades para
o enfrentamento da
violência sexual contra
crianças e adolescentes
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Durante as diversas reuniões com membros das comunidades dos bairros de Barra do Ceará,
Pirambu e Cristo Redentor, localizados à beira-mar de Fortaleza (CE), para definir o projeto de revitalização da região, os moradores foram instigados a responder a pergunta: “qual
o bairro que temos?” A ideia dos responsáveis pelo projeto Vila do Mar – uma iniciativa
da Prefeitura Municipal que vem sendo realizada pela Construtora Camargo Corrêa – era
buscar valorizar a cultura, as tradições e os conhecimentos locais, de forma que a própria comunidade, acostumada a referências pouco abonadoras como “região mais violenta da cidade”
ou “bairros com péssimos indicadores sociais”, reconhecesse suas qualidades. Vieram à tona
movimentos e grupos especialistas em mamelucos, pesca e bumba-meu-boi.
Mas vieram à tona também os problemas. Um deles, a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Por décadas, a comunidade da região de Barra do Ceará viu o restante da orla
transformar-se em um dos principais destinos turísticos do país e receber grandes investimentos de infraestrutura, habitação e hotelaria. Viram, também, o grave e triste problema
da exploração sexual infantojuvenil aumentar com o desenvolvimento da região litorânea e
instalar-se dentro da comunidade.

foto: Gabriel Andrade
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Barra do Ceará
Em Fortaleza, Grandes Obras
pela Infância atua na região do
projeto Vila do Mar

O projeto arquitetônico de Vila do Mar vai acolher parte das
qualidades enumeradas pelos moradores em um Museu de Artes e
Ofício, onde serão colocadas as produções artísticas e culturais da comunidade, além de um registro da história de uma comunidade que
lutou e conseguiu melhorias significativas. Já o projeto Grandes Obras
pela Infância – uma iniciativa da Construtora, do Instituto Camargo
Corrêa, através do programa Infância Ideal, e da Childhood Brasil
– abraçou, com forte participação do poder público, das lideranças e
organizações locais, o enfrentamento do abuso e da exploração sexual
de crianças e adolescentes.
O Grandes Obras pela Infância está presente em nove municípios
brasileiros e foi desenhado para abordar a questão da violência sexual
contra crianças e adolescentes em regiões impactadas com a chegada de
grandes investimentos em infraestrutura. Por esta razão, trabalha com
os dois públicos envolvidos nestas situações: os profissionais da obra e a
comunidade que a recebe.
De acordo com Rosana Junqueira, coordenadora de programas da
Childhood Brasil, os motivos que fazem com que uma criança chegue
à situação de exploração sexual incluem desde a situação financeira da
família, passando por violência doméstica até a necessidade de consumo
de algum bem da moda. “Existem muitas possibilidades para a entrada
das crianças e jovens nas redes de exploração e a saída – assim como a
prevenção – exige ações que envolvem o poder público local e a comunidade”, comenta. “No caso de obras que mobilizam muitas pessoas, é preciso também envolver a equipe de profissionais, de forma que também
façam parte da rede de proteção.”
O trabalho de sensibilização dos profissionais nos canteiros de obras
já ocorre há mais de um ano. As atividades incluem a formação de multiplicadores entre os profissionais. “A ideia é que cada um deles, ao conhecer essa realidade e receber a preparação necessária para tratar os temas
associados à exploração sexual infantil, torne-se um agente protetor da
criança e do adolescente, não só na obra, mas na sociedade”, afirma Carolina Righi de Stefano, gerente de Responsabilidade Social da Construtora Camargo Corrêa. O projeto conta com um “kit multiplicador”, hoje
composto por material de apresentação do tema e filmes que apoiam o
trabalho de sensibilização.
A outra ponta – a da comunidade – está sendo amarrada com mais
força desde o segundo semestre de 2011, quando começaram a ser postas
em prática nos municípios uma série de ações realizadas por organizações parceiras, com atuação local ou nacional, que tenham expertise
na área dos direitos da infância e da adolescência e no enfrentamento

O que é violência
sexual contra crianças
e adolescentes?
A violência sexual infantojuvenil ocorre quando
uma criança ou um adolescente – na faixa etária
de 0 a 18 anos incompletos – é usado para a satisfação sexual de um adulto ou alguém mais velho,
em uma relação assimétrica de poder e dominação. Trata-se de um fenômeno complexo e multicausal, que pode acontecer com ou sem contato
físico. É especialmente danosa por interferir perigosamente nos afetos e sensações, na autoimagem, nos relacionamentos, nas possibilidades de
viver o prazer o desprazer, enfim, na sexualidade,
que é aspecto fundamental da saúde física e mental e da singularidade de cada indivíduo. Há dois
tipos de violência sexual: o abuso sexual (que não
envolve intermediação financeira ou comercial) e
a exploração sexual (há troca de sexo por dinheiro
ou favores).
Fonte: Childhood Brasil
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Os caminhos da
denúncia
• Procure o Conselho Tutelar do seu município.
• Ligue para o Disque Denúncia Nacional do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes. Disque
100 de qualquer região do Brasil. A ligação é
anônima e gratuita.
• Crimes cometidos por meio da internet podem ser denunciados através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibenéticos www.denunciar.org.br
• Alguns municípios contam com delegacias especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. Procure-as.

foto: Alexandre Sopas

Sensibilização
Ações chamam atenção da população para
o enfrentamento da violência sexual
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da violência sexual. Para definir o foco das ações e desenhar os
projetos específicos para cada cidade ou comunidade, o roteiro dos
trabalhos inclui duas etapas: a primeira, voltada para o diagnóstico
e a articulação dos diferentes atores envolvidos com a questão nos
municípios, e a segunda, onde se vai desenhar o cenário para o
enfrentamento da violência sexual.
Diagnóstico e ação
“Na primeira etapa, chamada ambiência externa, o objetivo é entender como o município está lidando com a questão da violência
sexual”, explica Juliana Di Thomazo, coordenadora do programa
Infância Ideal do ICC. Para isso, são realizadas conversas com os
órgãos públicos – secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, a Prefeitura e os conselhos tutelares e dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Além do diagnóstico da situação, é também nesta etapa que se busca identificar as entidades que serão envolvidas
nos projetos. Se o município já tem o Comitê de Enfrentamento
do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, trabalhamos com este comitê. Se ainda não tem, chamamos os órgãos e
atores equivalentes e montamos um Comitê de Desenvolvimento
Comunitário (CDC)”, diz Juliana. Os CDCs são formados por
organizações comunitárias, de atendimento a crianças e jovens, órgãos públicos e também representantes das empresas do Grupo
Camargo Corrêa presentes na região para trabalhar com os projetos do programa Infância Ideal.
Segundo Juliana, as demandas dos municípios têm se concentrado em quatro linhas de trabalho: a formação de conselheiros
tutelares e de direitos; o fortalecimento das redes de proteção; a
capacitação de profissionais das áreas da saúde e educação e a comunicação como estratégia de sensibilização e informação da comunidade. Em cada município, as ações tomam feições específicas,
dialogando com as realidades locais.
Em Altamira (PA), por exemplo, onde a Construtora realiza a
obra da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, o projeto foi desenhado considerando uma das principais características do município, que tem um território muito extenso e povoados isolados. A
ação, que será conduzida pelo Movimento de Mulheres de Altamira, irá focar a formação dos profissionais de saúde e educação que
trabalham nas comunidades ribeirinhas. Além disso, também vai se
investir no protagonismo juvenil, com a formação de jovens em arteeducação que possam multiplicar ações de sensibilização na região.

Em Cristalina (GO), assim como em outros municípios, a
questão da exploração é mais difícil de ser identificada em relação ao abuso sexual e mais difícil ainda de ser identificada como
uma violação de direito quando se trata de meninas de 16 e 17
anos. Na cidade goiana, que fica na região da UHE Batalha, a
proposta foi iniciar um trabalho de implantação dos fluxos de
atendimento para casos de violência sexual, em parceria com a
Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores
Públicos da Infância e da Adolescência (ABMP), como forma de
perceber melhor o fenômeno da violência e como ela é tratada.
Ação territorializada
No caso de Fortaleza, o Grandes Obras pela Infância ganha uma
feição especial, por se tratar de um trabalho voltado para um
território específico. A ação Barra do Ceará é desenvolvida pelo
Instituto Aliança e teve início com a identificação dos pontos de
exploração sexual na comunidade e a sensibilização do público
interno da obra. Desde maio, começaram a ser realizadas ações
educativas e preventivas em parceria com o poder público e outros agentes de proteção dos direitos. O grupo envolvido nas atividades inclui jovens de 10 a 19 anos, assim como as famílias e os
profissionais da região. Outra estratégia de atuação consiste em
fortalecer as redes de educação e saúde da localidade. O projeto
prevê a formação de 46 profissionais de educação, saúde, assistência social, Justiça, conselhos e ONGs e ações de multiplicação
com outros 100 profissionais.
De acordo com Marcia Campos, coordenadora do Instituto
Aliança, uma das propostas é fazer com que os participantes
das atividades se tornem facilitadores do projeto e elaborem
um Plano de Ação local. Este deverá incluir a apresentação e
discussão da proposta das atividades educativas e preventivas
junto a seus colegas nas instituições e também junto aos adolescentes e familiares, utilizando a metodologia do projeto que
promove a participação engajada das pessoas. As atividades
buscam sensibilizar os participantes para as questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos. “A equipe do Instituto
Aliança, em conjunto com o CDC, irá apoiar e monitorar a
realização dessas ações”, destaca Marcia.
As atividades do Grandes Obras pela Infância também
buscaram fortalecer os laços com iniciativas do poder público
já em curso. “São desenvolvidas atividades em cadeia, em par-

ceria com o que já existia na região”, ressalta Rocicleide Silva,
coordenadora chefe do projeto Vila do Mar da Prefeitura de
Fortaleza. Uma das iniciativas em curso na região de Vila do
Mar é o programa Rede Aquarela, desenvolvido pela Secretaria
de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH).
De acordo com Ana Paula Peti, coordenadora do Aquarela,
um aspecto muito positivo da ação Barra do Ceará foi o fato de
todas as atividades terem sido realizadas de maneira coletiva, com
a participação e integração de todos os atores da comunidade e
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
Para Rocicleide, este é um aspecto estratégico da ação. “É preciso
estruturar quem já atua na ponta para favorecer o enfrentamento
da violência sexual contra crianças e adolescentes”, diz.
Planos de Enfrentamento
Além da experiência das organizações envolvidas e da própria
comunidade, a ação Barra do Ceará tem como referência o Plano Municipal de Enfrentamento do Abuso e Exploração Sexual.
“Isso é muito bom, pois as organizações locais já têm diretrizes
de trabalho”, comenta Juliana Di Thomazo, do ICC. Justamente
por terem esta função estruturadora das ações, a inexistência dos
comitês ou dos planos municipais é o primeiro ponto a ser discutido em projetos que visam a violência sexual infantojuvenil.
Em Abre Campo (MG), onde a Construtora Camargo
Corrêa realiza o Mineroduto Minas-Rio, o projeto Grandes Obras pela Infância está levando adiante a ação Fios de
Proteção, realizada em parceria com a organização Terra dos
Homens. As atividades estão iniciando agora, justamente pela
reativação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e a criação da Comissão Municipal de
Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil.
O objetivo da ação em Abre Campo é a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes. De acordo com Valéria Brahim, gerente de Programas Sociais da Terra dos Homens, antes disso,
será realizada uma série de atividades com famílias da região,
de seminário político científico com a proposição da discussão
do tema e a formação do grupo responsável por elaborar o plano. A estratégia inclui, ainda, um curso de formação sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. “Após a realização
destas atividades, será construído o plano municipal em várias
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etapas, incluindo o levantamento de dados acerca das manifestações de violências nos municípios e estratégias de enfrentamento”,
destaca Valéria.
Um dos obstáculos a serem superados neste processo é o fato
de o município não ter uma sistematização de dados de exploração
sexual na região. “Esta é uma realidade não só em Abre Campo,
mas em todo o Brasil, infelizmente”, lamenta Valéria. Esta ausência reflete uma característica do fenômeno da violência sexual: a
invisibilidade. O tema não só é tabu, como também muitas vezes as
situações de violência não são nem reconhecidas como tal.
Nos casos de exploração sexual, há dois componentes. De um
lado, a maior parte dos envolvidos são meninos e meninas muito
pobres e o crime acaba sendo considerado uma ajuda financeira ou
uma troca. De outro, a cultura em relação à sexualidade e, principalmente, às mulheres faz com que as muitas adolescentes que acabam caindo nas redes de exploração sejam consideradas culpadas
pela situação, por supostamente apresentarem comportamentos
inadequados. “É uma situação muito velada, escondida e difícil de
ser identificada, por isso a construção do Plano de Enfrentamento
é fundamental para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes na região”, salienta Valéria Brahim.
Ainda de acordo com Valéria, os profissionais do município de
Abre Campo são muito comprometidos em contribuir para a formação do sistema de proteção. “Mais do que parceria, estamos desenvolvendo uma metodologia de trabalho em conjunto”, explicou.

Mobilização
Em Alcântara (MA – acima) e Fortaleza (CE),
crianças e adolescentes participam das ações
de mobilização do dia 18 de maio
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Parcerias e poder público
Trabalhar em conjunto com a comunidade e o poder público é a
ideia chave por trás de todas as ações do Grandes Obras pela Infância. No contexto de grandes obras, Rosana Junqueira, da Childhood Brasil, chama a atenção para o fato de que é preciso que seja
feito um trabalho de preparação da cidade para absorver o impacto
imediato e de longo prazo sobre os serviços e equipamentos públicos envolvidos na garantia dos direitos da infância.
Porém, como aponta Carolina Righi, da Construtora Camargo
Corrêa, a realidade é que muitas cidades apresentam fragilidades
neste sentido. “Em muitos municípios, os gestores não conseguem
mensurar o impacto da chegada de uma obra”, diz. Daí a importância
de uma postura proativa do empresariado em relação à construção de
um espaço de diálogo com o Estado e a comunidade. Neste sentido,
as ações do projeto Grandes Obras pela Infância podem ser encara-

das como uma provocação para que as organizações e instituições ligadas à proteção dos direitos da infância se unam.
Carolina ressalta que o timing dos projetos não coincide
com o cronograma das obras. “A realidade da exploração sexual não foi criada do dia para a noite nas regiões e as soluções
também não vão aparecer assim”, diz. “Chegar a soluções ou
à definição de um Plano Municipal de Enfrentamento pode

levar muitos meses e, neste tempo, às vezes a obra já foi concluída, as centenas de homens já saíram de lá.” Mas a gerente de
Responsabilidade Social ressalta que isso não exime as empresas – construtoras e contratantes – de reconhecerem seu papel.
“Não podemos ver o problema desde um ponto de vista que diz
‘existe exploração, que pena’, mas sim plantar uma semente para
que seja solucionado o mais rápido possível.”

Onde atua o Grande Obras pela Infância
Cidade

Obra relacionada

Objetivos das ações

Abre Campo (MG)

Mineroduto Minas-Rio

Fios de Proteção - elaboração do Plano Municipal de
Enfrentamento e formação de equipes técnicas de saúde e
assistência para trabalho com famílias.

Alcântara (MA)

Cyclone IV

Comunicação pela Infância - elaboração de ações de
comunicação que sensibilizem e mobilizem sobre o tema.
Novas Alianças - fortalecimento do Conselho Tutelar.

Altamira (PA)

UHE Belo Monte

Capacitação de agentes comunitários de saúde e professores
de comunidades rurais e ribeirinhas.
Jovens Multiplicadores - formação de 25 jovens na temática de
violência sexual.

Cristalina (GO)

UHE Batalha

Fortalecimento do sistema de garantias por meio da aplicação
de fluxos operacionais sistêmicos.

Fortaleza (CE)

Projeto Vila do Mar

Barra do Ceará - formação de profissionais da educação e da
saúde para trabalhar com crianças e jovens.
Fortalecimento do sistema de garantias por meio da aplicação
de fluxos operacionais sistêmicos.

Ipojuca (PE)

Rnest - Consórcio CNCC Fortalecimento do sistema de garantias por meio da aplicação

Porto Velho (RO)

UHE Jirau

de fluxos operacionais sistêmicos.

Formação estratégica de operadores da rede de proteção
dos direitos da criança e reformulação dos marcos legais e
regulatórios no Estado de Rondônia.

Santa Helena de Goiás (GO) Consórcio Ferrossul

Implantação no 2º semestre de 2012

São Luís (MA)

Vidas Erês: por vidas sem violência - fortalecimento da rede de
promoção, proteção e defesa de direitos.

Vale TFPM
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Grandes Obras pela Infância participa da
mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Pescaria Faça Bonito
Comunicação pela Infância, ação realizada em
Alcântara (MA), aproveitou a Festa do Divino para
divulgar o tema do enfrentamento à violência
sexual infantojuvenil
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As ações do projeto Grandes Obras pela Infância somaram esforços à grande
mobilização feita em todo o Brasil por conta do 18 de maio – Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Alcântara (MA), as atividades realizadas pela ação Comunicação pela Infância –
sob responsabilidade da organização Oficina de Imagens – contaram com forte
participação de adolescentes e também buscaram um diálogo com a cultura local.
O espaço da tradicional Festa do Divino foi utilizado para divulgar a causa
do enfrentamento à exploração sexual infantojuvenil. Nos dias 25 e 26 de maio,
os jovens participantes do Comunicação pela Infância montaram a barraquinha
do Faça Bonito. O título lembra o slogan da campanha permanente do Comitê
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Na barraquinha, o grande destaque foram as produções realizadas pelos
adolescentes ao longo das atividades do Comunicação pela Infância. Houve a
distribuição de cartões postais produzidos com fotos realizadas por eles durante
uma das oficinas. As fotos registram pontos turísticos da cidade – reconhecida
como Patrimônio Histórico Nacional e que conta também com belas praias – e
os postais trazem a mensagem “Explore as belezas de nossa cidade, não explore
nossas crianças”. Foram confeccionadas, ainda, camisetas lembrando que “Violência sexual é crime”.
Postais e camisetas eram distribuídos aos participantes da “pescaria Faça
Bonito”. No lugar de peixes, os participantes pescavam flores amarelas, símbolo
da campanha de enfrentamento da violência sexual infantojuvenil.
A Festa do Divino também foi o espaço de lançamento do vídeo Acorda
Alcântara, em que adolescentes e adultos do município dão depoimentos sobre
direitos sexuais. O vídeo também integra o projeto Comunicação pela Infância e
foi produzido em parceria com a TV Tapuia, iniciativa de moradores locais que
trabalham a produção e edição audiovisual com adolescentes e jovens.
Bem antes da festa, no dia 9 de maio, o Grandes Obras pela Infância realizou
na cidade o seminário Enfrentamento à Violência Sexual e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cerca de 80 pessoas participaram das atividades,
realizadas na Igreja Matriz de Alcântara. Os conselheiros tutelares, conselheiros
de políticas públicas, profissionais da assistência social, da saúde e da educação,
além de estudantes do Ensino Médio puderam refletir sobre conceitos relacionados à violência sexual e às formas de identificação dessa grave violação de direitos.

Mobilização nas ruas
Em Abre Campo (MG), estimulados pelo desenvolvimento das atividades
do Fios de Proteção – ação do Grandes Obras pela Infância realizada pela
Associação Terra dos Homens –, representantes do Conselho Tutelar e da
Polícia Militar, professores e agentes de saúde participaram de duas mobilizações, uma delas no centro da cidade e outra na zona rural, no distrito
de Granada. “Foi um trabalho extremamente esclarecedor já que algumas
pessoas não conheciam os canais de denúncia, como o Disque 100, e temiam
ser identificadas”, declarou a conselheira tutelar Fabrícia Ventura.
Em Fortaleza, uma das principais atividades da programação feita pela
Secretaria de Direitos Humanos (SDH), através do Programa Rede Aquarela
e parceiros, ocorreu dentro do projeto Vila do Mar, que recebe a ação Barra do
Ceará do Grandes Obras pela Infância. Com o tema: “A maior obra de uma
cidade é a proteção de suas crianças e adolescentes”, a Caminhada do 18 de
Maio aconteceu dentro da área do Vila do Mar e seguiu em direção ao polo
de lazer. A atividade contou com a participação de crianças, adolescentes e
instituições que atuam em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
Ao longo da semana do dia 18, a SDH e o Rede Aquarela realizaram
atividades voltadas à conscientização de toda a cidade que qualquer violação
de direitos prevista no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), inclusive
àqueles relacionados à exploração sexual de meninos e meninas, é crime. A
programação foi pensada com objetivo de incluir as famílias, profissionais
da rede de atendimento, caminhoneiros, taxistas, educadores e comunidades,
mas qualquer pessoa pode participar. Foram realizadas oficinas socioeducativas, caminhadas, audiência pública, debate e formação profissional.

Cartões postais
Adolescentes de Alcântara fotografaram a cidade
para produção de postais com mensagens contra a
exploração sexual de crianças e adolescentes

História e enfrentamento
Desde 1998, o dia 18 de maio é utilizado por organizações ligadas aos direitos das crianças e adolescentes para atividades de mobilização e sensibilização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. A data lembra
um caso emblemático ocorrido nos anos 1970, o sequestro seguido de estupro e morte da menina Aracely por dois irmãos de uma família tradicional
de Vitória (ES). Apesar da violência chocante e da existência de provas e
testemunhas que reconheceram os assassinos, o crime ficou impune.
No ano 2000, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes virou lei. As atividades são realizadas
pelos estados e municípios, com a participação da sociedade civil organizade, e coordenadas pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes. O objetivo é sensibilizar, informar e
convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais
de crianças e adolescentes.
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empreendedorismo
OPORTUNIDADE
Jovens cumprindo medidas socioeducativas recebem
apoio para se tornarem empreendedores

Ideias para

fotos: RM Medeiros

transfo
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Numa manhã de outono, em um município
na Região Metropolitana de Curitiba, seis
jovens se preparam para falar do futuro. César, Otávio, Augusto, Ricardo, Pedro e Davi
(nomes fictícios) saíram de situações muito
parecidas, de violência, drogas e poucas perspectivas. O mais novo tem 15 anos, o mais
velho há pouco completou 19. Cometeram
atos infracionais e, por isso, hoje estão privados de liberdade. Mas não falam mais disso.
Não se lamentam por estarem ali, no Centro
de Socioeducação de Fazenda Rio Grande. No dia 17 de abril, eles foram as estrelas
de mais uma Feira de Ideias do Geração Y,
projeto do Instituto Camargo Corrêa (ICC),
Ashoka e Aliança Empreendedora, voltado à
valorização e ao incentivo de ações que unam
empreendedorismo e transformação social,
tendo como público-alvo jovens de baixa
renda de Curitiba e arredores.
Iniciado em 2010, o Geração Y já apoiou
a criação de 31 pequenos negócios e 12 projetos sociais, com a participação de 310 pessoas, de 16 a 30 anos. O programa obedece três
etapas principais: o Laboratório de Ideias,
onde os jovens são estimulados a pensar no
que gostariam de fazer, no que isso impactaria sua realidade social e em como levar o
projeto a cabo; a Feira de Ideias, em que são

Projeto do ICC, Aliança Empreendedora e Ashoka
apoia jovens de Curitiba e região metropolitana a
transformarem sonhos em uma nova realidade

rmar o futuro
instigados a apresentar suas propostas de negócio ou ação social a profissionais que já trabalham e recebem sugestões e
orientações para aprimorar a ideia, e a Banca Final, quando os projetos são avaliados. Se aprovados nesta última fase,
os jovens passam a receber incentivos diversos, de cursos de
capacitação a crédito diferenciado, além de um investimento
inicial de até R$ 1.500, chamado de “Microcrédito” para negócios e “Semente” para os projetos sociais.
A coordenadora do projeto, Karine Carvalho, da Aliança
Empreendedora, conta que a iniciativa com os meninos de Fazenda Rio Grande é pioneira dentro do projeto. “Sempre tivemos como estratégia divulgar a ação em bairros e regiões mais
vulneráveis e, a partir disso, esperávamos que as pessoas que
tinham interesse viessem até nós. Foi a primeira vez que nos
colocamos dentro de uma unidade de internamento, onde os
jovens estão em situação de vulnerabilidade extrema”, relata.
Segundo ela, os relatos das facilitadoras que trabalharam com
o grupo indicam uma mudança muito positiva na postura e
atitude dos adolescentes. “Eles passaram a se reconhecer como
agentes de transformação, capazes de colocar ações de empreendedorismo em prática e contribuir para melhorar a realidade
deles e de suas famílias”, afirma Karine.
Para a coordenadora do Programa de Juventude da Ashoka,
Mafoane Odara, o grande diferencial do Geração Y é agregar
a questão do empreendedorismo a projetos sociais e a questão
social aos negócios, tornando-se também uma ferramenta de
empoderamento. “Os jovens recebem oportunidades para criar
e lidar com os próprios sonhos e, a partir disso, criar impacto
positivo em suas comunidades”, comenta. Mafoane também

aposta nos resultados positivos do trabalho com adolescentes
cumprindo medida socioeducativa. “Especificamente nesse
grupo, que tem perspectivas de vida muito ruins, o projeto apresenta uma possibilidade verdadeira de reinserção na sociedade.”
Planos
Depois de passarem pela Feira de Ideias, os meninos de Fazenda Rio Grande agora se preparam para a Banca Final. Quando
contam seus planos, empolgam-se. O mais novo, César, resume
bem o estado de ânimo geral dos amigos: “Quando entrei aqui,
acharam que eu ia sair ainda pior. Vou sair melhor”, diz. Ele
pretende trabalhar como DJ, fazendo animação de festas.
“Não esperava encontrar essa oportunidade. Vou me capacitar e trabalhar com meu pai, que tem um lava-carros”, conta
Davi. Como ele, outros quatro jovens pretendem aproveitar a
experiência no projeto para aperfeiçoar as atividades já desenvolvidas pela família. Otávio, Augusto e Pedro fazem planos
para trabalhar com mecânica de automóveis. Já Ricardo quer
incrementar o negócio do pai, que trabalha com pintura, e incluir pintura automotiva. “Minha mãe está amando, acreditando que posso mesmo mudar”, diz o jovem.
O Centro de Socioeducação de Fazenda Rio Grande mantém hoje 30 adolescentes, de Curitiba e outras cidades do Paraná. Os seis que participam do Geração Y foram escolhidos
pela equipe técnica da entidade para integrar o projeto por
demonstrarem, durante o trabalho de socialização a que estão
submetidos, potencial de empreendedorismo. Mas a proposta
pode crescer. Os atuais participantes já demonstraram interesse
em incluir os colegas no projeto.
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v Para mais informações sobre o Geração Y,
acesse www.projetogeracaoy.org.br

empreendedorismo

Da teoria à prática
O projeto Geração Y forma jovens capazes de liderar empreendimentos de caráter econômico e social que favoreçam suas habilidades pessoais e o desenvolvimento das comunidades onde vivem. Além de serem oportunidades de trabalho e geração de renda,
as iniciativas desenvolvidas dentro do projeto transformam a vida dos jovens participantes, que muitas vezes descobrem talentos,
reencontram a autoestima e até mesmo resgatam tradições familiares para desenhar os seus planos de negócio ou projetos sociais.
Conheça a seguir três histórias de jovens que passaram pelo Geração Y, foram aprovados pela Banca Final e agora veem o que apren-

fotos: RM Medeiros

deram transformar-se em vida real.

Do ônibus para o jardim
Em meados de 2011, no ônibus, Adriano Stella, 26 anos, voltava de uma consulta ao dentista. Do centro de Curitiba até o
Fazendinha, bairro no sul da cidade, tinha tempo de sobra para
pensar na vida. Inclusive para prestar mais atenção a um cartaz
que havia visto dias antes, no mesmo coletivo. Um anúncio do
projeto Geração Y. “Achei interessante, anotei o telefone e fui
atrás. Lá, descobri que já estava empreendendo, mesmo sem
saber o que era ser empreendedor”, diz o rapaz, que ajudava o
pai com serviços de jardinagem. “Gostava de jardinagem, mas
pensava naquilo como um extra, não como profissão. No Geração Y, aprendi que podia fazer disso meu projeto de vida”,
conta Adriano.
Depois da banca, o jovem fez um curso sobre plantio e manejo
de agrotóxicos. Sua intenção é especializar-se em paisagismo e
no futuro fazer um curso superior afim – como Agronomia ou
Botânica. Hoje, com 27 clientes e o pai como sócio, ele está formalizando sua empresa, a Aquarela Jardim. “Nossa meta é chegar a cem clientes. Também temos a possibilidade de começar
a trabalhar com escolas. A princípio, seriam dez, podendo aumentar para 50”, conta. Graças ao Geração Y, também está em
contato com empresários que podem atuar como “Anjos Investidores”, pessoas dispostas e investir na ideia.
“O mais bacana é que gosto muito do que faço e que é algo
que levo da minha família. Meu avô era jardineiro e meu pai
também começou trabalhando com ele. Sempre gostamos do
contato com a terra”, conta o rapaz. Também mostra que está
afiado com o vocabulário do meio empresarial: “Nossa empresa tem como missão reintegrar as pessoas com a natureza e temos conseguido isso. É muito gratificante ver a satisfação dos
clientes com nosso trabalho”. E conclui: “Valeu mesmo pegar
aquele ônibus. Mudou minha vida.”
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Sonhos de chocolate

Ação social sobre quatro rodinhas

Rosângela Scharnoski tem 30 anos. É de União da Vitória, cida-

No bairro Boqueirão, um dos maiores de Curitiba, se pergun-

de no sudeste do Paraná. Veio para Curitiba há oito anos, com

tarem por Fábio Stamato, poucos sabem quem é. Mas o pro-

o marido, ator, em busca de mais oportunidades de trabalho

fessor Risada, do Pé no Skate, é muito conhecido. Fábio tem

para ele. Foi trabalhar em um consultório de dentista, como

26 anos e tornou-se skatista aos 14. Depois dos 20, deixou o

auxiliar, mas sempre gostou mesmo é de cozinhar. Especial-

skate meio de lado, mas redescobriu o esporte em 2007, in-

mente, doces. “Fazia por hobby”, diz. A conversa começou a

centivado por um amigo que frequenta a mesma igreja que

mudar quando, ao ver na TV um “festival de trufas”, resolveu

ele. “Durante uma viagem, falamos sobre evangelizar a galera

fazer uma versão caseira do evento: experimentou, trocou in-

do skate”, conta. “Quando voltamos para Curitiba, nosso pas-

gredientes e criou a própria receita. E o que era apenas uma

tor propôs abrirmos um projeto social dentro de uma pista de

diversão tornou-se o embrião da empresa Doce e Truffas, que

skate. Não hesitei e abracei a causa.”

virou realidade no ano passado, depois que a hoje microem-

Começou a dar aulas para meninos e meninas de 6 a 16 anos,

presária conheceu o Geração Y.

em uma pista particular e, três anos mais tarde, também em

“Aprendi no projeto que não bastava entender de cozinha:

uma escola. No ano passado, o trabalho deu um salto: ele e

precisava aprender sobre gestão financeira, administração,

uma amiga, a pedagoga Heliani Silva, que auxilia na parte dis-

mercado, concorrência”, conta. Além das cerca de 600 trufas

ciplinar do Pé no Skate, foram apresentados ao Geração Y. “O

produzidas por mês, passou a fazer bolos. Dois cafés da cidade

projeto ganhou ferramentas importantes de gestão. Aprende-

já se tornaram clientes fixos. Na Páscoa, investiu com sucesso

mos, por exemplo, que ação social deve ter metas, início, meio

em ovos de chocolate especiais.

e fim, até para ser mais efetiva”, diz.

A próxima etapa é a formalização do negócio. “Com isso, vou

A próxima etapa é tornar o projeto autossustentável, com a

conseguir comprar matéria-prima a preços melhores, entre

produção e venda de artigos ligados à cultura do skate. “As

outras coisas”, diz. Rosângela pretende ainda capacitar-se na

aulas de skate são a ferramenta que utilizamos para transmitir

área de confeitaria, com um curso de finalização de doces,

aos nossos alunos valores cristãos e noções de direitos e de-

para deixar os quitutes mais atraentes, e expor a produção

veres. Eles recebem ainda suporte pedagógico, acompanha-

em um blog.

mento de nutricionista e de estudantes de Educação Física,

O lado mãe também ganhou com a mudança de carreira:

além de tratamento odontológico”, afirma Fábio. Eles preten-

“Passo mais tempo com meus filhos.” E até o marido entrou no

dem abrir cinco novas turmas em Curitiba e em outras cidades

negócio – é o responsável pelas entregas. “Graças ao Geração

até o fim do ano e tem como meta investir nos atletas que

Y, tirei do papel o sonho de trabalhar com algo por que sou

surgirem nas aulas. “A cada aluno que passa por nós, vejo com

apaixonada”, diz Rosângela.

alegria o quanto estamos avançando.”
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Serra Redonda (PB)
Conselheiras participam de dinâmica durante oficina de
formação realizada pelo Escola de Bons Conselhos

foto: gustavo moura
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Fortalecendo a

gestão democrática

Em municípios da Paraíba
e de Pernambuco, projeto Escola
de Bons Conselhos visa ampliar
e qualificar a participação da
comunidade escolar e local nos
conselhos escolares
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A gestão democrática das escolas e a criação dos conselhos escolares em
cada instituição de ensino pública da Educação Básica é lei. Está lá, no Artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Mas o
caminho entre o que está previsto no papel e a realidade da participação da
comunidade na gestão das escolas possui uma série de obstáculos e alcançar
um modelo ideal de gestão democrática é tarefa árdua. No caso do pleno
funcionamento dos conselhos escolares, o grande empecilho é cultural: superar a tradição de que o que é “público” pertence ao governo e entender que
a escola pertence aos cidadãos.

O princípio que justifica a existência dos conselhos é que a
melhor forma de resolver problemas que interferem na vida dos
alunos, pais, mães, professores, funcionários e gestores das escolas públicas é através da participação democrática. Embora não
haja uma regra única e cada estado ou município possa definir o
formato dos conselhos, em geral, eles são formados de maneira
paritária – ou seja, metade dos conselheiros são representantes
do poder público e a outra metade representa a sociedade civil –
e devem ser formalizados pelo governo municipal. Escolhidos
os conselheiros, eles discutem e atuam nas questões e problemas da escola, constituindo um espaço de diálogo, negociação e
encaminhamento das demandas escolares.
Para além da iniciativa oficial, a instalação de um conselho escolar só é possível quando existe a vontade por parte das
pessoas de participarem mais ativamente da vida da escola. O
diretor executivo da organização não governamental (ONG)
Agenda Pública, Sergio Andrade, acredita que não se pode ter
uma política pública bem implementada se não há participação
social. “É o que chamamos de qualidade socialmente referenciada das políticas”, comenta. “Você não planeja uma política
no gabinete e acha que vai funcionar na ponta. Ela tem que
refletir prioridades da população e ao mesmo tempo você tem
que estar em contato com ela.”
Na prática, isso não é simples. Para que um Conselho Escolar assim funcione, é necessário que a comunidade escolar esteja
devidamente informada sobre as suas atribuições, e isso envolve
tanto conhecimento prático quanto cultura democrática. Isto é,
sem dúvida, a tarefa mais difícil na instalação de um conselho e
condição fundamental para a sua manutenção independente da
boa vontade dos administradores.
Elaine Oliveira Teixeira, formadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec), afirma que só é possível imaginar conselhos participativos, como foi pensado na LDB, “se a gente conseguir entender o lugar social da escola”. Ou seja, não basta apenas fazer
valer uma lei, se esse papel social não está incorporado à escola.
“A quem a escola pertence? Se a comunidade entende que pertence ao Estado, ao governante, ao professor, não vai perceber
que sua participação nos conselhos é legítima.”
Para Elaine, quebrar esta lógica é um grande desafio, considerando o histórico da constituição do Estado brasileiro e

também da educação no país. “Somos essencialmente patrimonialistas e a nossa burocracia age assim. Isso acaba extrapolando para as relações do público. Então, a escola é vista como a
escola do governo ou do governante, do diretor, e, portanto, de
responsabilidade apenas deste grupo.”
Escola de Bons Conselhos
Dois municípios do interior da Paraíba e um de Pernambuco
estão enfrentando estes desafios com o apoio do projeto Escola
de Bons Conselhos, uma parceria do Instituto Camargo Corrêa
(ICC) com a ONG Agenda Pública e o Ministério da Educação (MEC). A ação, que integra o programa Escola Ideal do
ICC, busca potencializar a participação da comunidade na vida
da escola, ajudando na formação e desenvolvimento de conselhos
escolares. As atividades de formação e capacitação da comunidade escolar para atuar politicamente nos rumos da escola visam
ampliar e qualificar sua participação nos conselhos escolares.
Vinte instituições de ensino – 8 em Alagoa Nova, 7 em
Serra Redonda e 5 em Ipojuca – participam do projeto recebendo apoio para a implementação dos conselhos escolares. Outras 23 participam do processo como multiplicadoras,
acompanhando o desenvolvimento das atividades nas escolas
participantes através de representantes, que assumem o papel
de interlocutores junto aos membros da sua comunidade escolar. São desenvolvidas atividades de capacitação de grupos
compostos por funcionários de diversos setores, pais, mães, sociedade civil organizada e lideranças comunitárias.
O Escola de Bons Conselhos atua tanto na construção do
plano de trabalho quanto na formação dos conselheiros para o
exercício das suas funções, que estão diretamente relacionadas
com a rotina de trabalho, o funcionamento do grupo e o relacionamento com a direção da escola. Desenvolve ações que
visam articular parcerias com as prefeituras e secretarias locais
e destas com o Ministério da Educação, além de motivar a participação de pais, mães, responsáveis legais e alunos, incentivar
os processos de eleição dos representantes e desenvolver ações
de formação de conselheiros.
A primeira etapa do projeto é disseminar a ideia de que a
participação faz diferença e que o conselho é um instrumento
válido de transformação da escola. “Para o conselho ser duradouro, antes de existir o decreto de criação, as pessoas têm que
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Mais participação
Projeto também apoia a divulgação das
eleições para os conselhos escolares

acreditar que ele faz diferença, porque senão muda o governo e
aquilo cai”, afirma Sergio Andrade.
Segundo o diretor da Agenda Pública, o MEC e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) fizeram uma
pesquisa onde analisavam o perfil de várias escolas pelo país e
constaram que algumas escolas tinham desempenho excepcional a despeito das adversidades. “Eram escolas do Brasil profundo, com todos os problemas de infraestrutura, mas um dos
fatores apontados para o bom desempenho foi exatamente a
participação de pais. Então, ela faz sim diferença.” Daí a importância de qualificar esta participação.
Por isso, a segunda fase do Escola de Bons Conselhos é a
formação, ou seja, preparar o conselheiro para as dificuldades de
colocar mãos à obra. “É preciso preparar o representante para
não frustrar quem está motivado e também não tornar ingênua
a sua participação, pois ele pode encontrar resistências ao propor
mudanças na gestão da escola”, diz Sergio. Para ele, um momento marcante no processo é ouvir de um conselheiro que ele precisa dar um retorno para as pessoas que o elegeram, demonstrando
a conscientização de seu papel. “Isso é bárbaro”, comemora.
Eleição e participação
Na construção do projeto Escola de Bons Conselhos, a Agenda
Pública dedicou-se a diagnosticar alguns dos principais problemas no funcionamento dos conselhos escolares. “A representação
do poder público é, muitas vezes, pouco qualificada”, comenta
Sergio Andrade. “Alguns conselheiros acabam bloqueando demandas do conselho. Em outros casos, agem como representantes da sociedade civil e, ao invés de encaminhar as pautas do
conselho junto ao governo, agem como meros críticos.”
Outro problema, relacionado à representação da sociedade
civil, é a desmotivação. “As pessoas são muito desmotivadas,
pois muitas vezes são indicadas pelo diretor da escola, o que
não cria compromisso dos conselheiros com o grupo que ele
representa”, comenta Andrade. “Também não há clareza sobre
a ideia de representação e muitos pais não falam em nome de
um coletivo, mas em nome deles mesmos.”
No município paraibano de Serra Redonda, foi realizada recentemente a eleição dos conselheiros das escolas de toda a rede
pública. Lucia Lyra, coordenadora do Escola de Bons Conselhos,
conta que a mobilização na cidade foi excelente, resultado dire-
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to do processo de politização e esclarecimento sobre o papel
dos conselhos escolares. “É a diferença entre ter conselheiros
eleitos e conselheiros indicados”, diz Lucia. “Com um processo eleitoral como esse, os conselheiros se veem valorizados e, por conta disso, tivemos uma adesão muito grande.”
O projeto deu uma força ao processo eleitoral, realizando
atividades de convocação. “Fizemos mobilização com carro
de som, durante o carnaval, nas feiras livres e distribuímos
material por território para mapear todo ele”, conta Lucia.
Janaína Juvêncio dos Santos é representante das mães
e pais no Conselho Escolar da Escola Municipal Eduardo
Medeiros, em Serra Redonda. Ela quis ser conselheira por
ter tido a oportunidade de estudar e saber da importância
de uma boa escola. “Discutimos na última reunião o significado do conselho escolar, em busca de melhorias para a escola. Todas as mães gostaram muito. Foi muito produtiva!”,
diz ela. Os alunos têm participado bastante, para orgulho
da conselheira. “Estou muito feliz por terem me escolhido
e vou fazer de tudo para honrar isso.”
Para o professor de Inglês e Religião da Escola Municipal Severino Bernardo Marinho, também em Serra Redonda, Wamberto Nunes Soares Mouzinho, a escola deixou de ter uma gestão autocrática. “A escola funciona muito
melhor. Agora, não tem mais ordem de cima pra baixo”,
afirma. Wamberto conta que o Escola de Bons Conselhos
foi fundamental para a isso, pois orientou e conscientizou
a comunidade da importância dos conselhos. “A democracia facilita, ajuda tanto no andamento da gestão quanto no
processo de ensino. Os alunos estão bem mais interessados
e participativos. Estamos engatinhando ainda, mas estamos
a todo vapor.”
Para Lucineide Ribeiro, professora na Escola Municipal Professor Fernando Cunha Lima, em Alagoa Nova,
estar no conselho é importante “pois estou trabalhando
para a escola”. Segundo ela “a escola tem melhorado na
questão da organização e da interação dos pais, além dos
recursos”. O Conselho Escolar funciona desde 2002, conta Lucineide, mas o projeto ajudou a fortalecer o trabalho.
“O Escola de Bons Conselhos esclareceu mais, porque
antes era solto, agora tem mais compromisso, tem capacitação. Melhorou muito mesmo.”

Ações governamentais
O Ministério da Educação (MEC) tem ações específicas voltadas ao fortalecimento da participação popular e ao incentivo à gestão democrática da educação. O Programa Nacional
de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação
(Pró-Conselho) é executado pela Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação. Seu propósito é estimular a criação de novos Conselhos Municipais de Educação,
o fortalecimento daqueles já existentes e estimular a participação da sociedade civil na avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais. O principal objetivo do
Pró-Conselho é qualificar gestores e técnicos das secretarias
municipais de Educação e representantes da sociedade civil
para que atuem em relação à ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento. Os Conselhos
Municipais de Educação exercem o papel de articulação e
mediação das demandas educacionais junto aos gestores
municipais, e desempenham funções consultiva, mobilizadora, normativa e fiscalizadora.
O MEC também conta com o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que ajuda na ampliação
da participação da comunidade escolar na gestão das escolas e apoia a implantação dos conselhos. O material didático
utilizado no projeto Escola de Bons Conselhos utiliza também os cadernos do programa como fundamentação para a
sua proposta metodológica.
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Um chamado à

comunidade
Plano de Mobilização Social
pela Educação instiga a
sociedade a participar da
melhoria da educação básica
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Conselhos Escolares contribuem com gestão escolar, aumentado
sua eficiência e democratizando os processos educativos, e ainda
estreitam o vínculo entre escola e comunidade. Seu bom funcionamento e mesmo sua existência dependem da força desse
vínculo, como mostra a experiência do Instituto Camargo Corrêa (ICC) com o projeto Escola de Bons Conselhos. Justamente
para aprimorar esta relação entre pais, estudantes, educadores e a
própria instituição escolar, o ICC vem apostando, através do seu
programa Ideal Voluntário, no fortalecimento do Plano de Mobilização Social pela Educação (PMSE). Criado pelo Ministério
da Educação (MEC) em 2008, o plano tem como missão promover uma rede articulada em torno das crianças e adolescentes
que impulsione a melhoria da educação básica.
Em um primeiro momento, a ideia do ministério era fortalecer o processo de aprendizagem, estimulando a participação
dos responsáveis pelas crianças e adolescentes em sua vida escolar. Mas os reflexos positivos da mobilização vão além. “Uma
de nossas atribuições é fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias do educando com responsabilidades, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo
monitoramento das ações e consecuções das metas do compromisso”, explica Otto Medina, coordenador do Plano no MEC.
Desde 2009, quando o Plano foi às ruas efetivamente, a
mobilização é desenvolvida localmente por Comitês de Mobilização Social pela Educação, que são grupos de trabalho formados por representantes de todos os setores da comunidade –
igrejas, empresas, secretaria, entidades filantrópicas – e apoiados pelo MEC para criar e implementar ações que instiguem a
participação dos pais na vida escolar dos filhos. Em 2011, havia
mais de 40 grupos de trabalho como esses.

Primeiros passos
O Ideal Voluntário apoia o plano desde o início deste ano e,
atualmente, voluntários do Grupo Camargo Corrêa participam
das mobilizações nos municípios de Araucária (PR), Santa Helena de Goiás (GO) e Jacareí (SP).
Foi através das atividades do Grupo de Ação Ideal Voluntário (Gaiv) Zé Coque, formado por profissionais da Construtora
Camargo Corrêa em Araucária (PR), que o ICC conheceu o
plano. O município aderiu à mobilização por iniciativa do Consórcio CCPR, formado pela Promon Engenharia e pela Construtora, e contou com apoio do Instituto Razão Social, que tem
como sócios-mantenedores o Grupo Promon e a Gerdau.
Assim que o Gaiv Zé Coque apresentou os primeiros resultados da ação no município paranaense, o ICC decidiu multiplicar a experiência. Convidou o Consórcio para apresentar o
plano a outros voluntários no Seminário Caminhos da Educação, do programa Escola Ideal, realizado em Ipojuca (PE), em
maio de 2011. Segundo Flávio Seixas, coordenador do Ideal
Voluntário, até o final de 2012 a meta é apoiar a implantação
do plano de mobilização em 10 municípios, onde há a presença
da Construtora Camargo Corrêa, da InterCement, do Instituto
Camargo Corrêa e do programa Escola Ideal.
A estratégia do Plano de Mobilização é bastante simples.
Primeiro, o MEC disponibiliza uma cartilha, ilustrada pelo
cartunista e escritor Ziraldo, que é o carro-chefe da mobilização. Nela há orientações para os pais acompanharem a vida
escolar de seus filhos. O ministério também auxilia na formação do primeiro grupo de trabalho e faz um acompanhamento
das ações. Este grupo de trabalho formula, então, o plano de
ações locais. Depois, o ministério fica à disposição para dúvidas e colabora com campanhas temáticas, de volta às aulas, por
exemplo. O mailing da Mobilização alcançou, ao final de 2011,
um total de 13 mil contatos de pessoas e entidades. No balanço
do ano anterior, esse número era de aproximadamente 6 mil.
Hoje, 2.200 municípios já participam do plano.
Santa Helena de Goiás
Em Santa Helena Goiás, foi criado, no início deste ano, o Gaiv
Tempo de Educar, focado na Mobilização pela Educação. O
Consórcio Ferrosul, formado pelas construtoras Camargo Corrêa e Queiroz Galvão, estava estruturando suas ações de vo-

luntariado quando o Instituto Camargo Corrêa apresentou o
plano. As atividades nasceram juntas.
Em poucos meses, os voluntários consolidaram diversas
parcerias com representantes da comunidade e do poder público. No final de abril, já tinham definido os planos de ação e as
formas como cada um iria colaborar para que a mobilização alcançasse os 2,9 mil alunos da rede municipal. Em parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde e o Programa de Saúde da
Família (PSF), os voluntários capacitaram 70 agentes de saúde
para entregar as cartilhas do MEC e oferecer orientações sobre
educação para as famílias atendidas em casa.
Essa rápida mobilização, que já envolve mais de 50 representantes de diversos setores da comunidade, ocorreu, segundo
Antonio Montoro Neto, do Gaiv Tempo de Educar, porque a
cidade possui uma boa rede de comunicação, com emissoras
de rádio AM e FM. “Os funcionários do Consórcio Ferrosul
encontraram as portas abertas em todos esses canais”, relata.
Além disso, a Secretaria Municipal de Educação os acompanha
em tudo e está preparando as escolas para receberem essa nova
demanda dos pais. “Sempre, ao final de um encontro, já marcamos outro”, conta Neto.
O objetivo do MEC com o Plano de Mobilização Social
pela Educação é colaborar com a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O índice é fruto de
uma avaliação realizada a cada dois anos, com alunos do 5º e do
9º ano do Ensino Fundamental. Mas o Gaiv de Santa Helena
de Goiás quer monitorar os resultados mais de perto. Para isso,
pretendem avaliar os alunos da rede municipal de uma forma
similar ao Ideb nos intervalos da prova oficial.
Em andamento
A unidade da InterCement em Jacareí (SP) foi a primeira a
iniciar o plano. O município já contava com um Comitê Mobilizador desde 2010, por iniciativa da própria Secretaria Municipal de Educação, que iniciou a campanha com o objetivo de
fortalecer o desenvolvimento dos conselhos escolares. A rede
municipal começou a constituí-los a partir de 2003, inicialmente indicando os seus membros. Hoje, as 65 escolas da rede
municipal têm conselhos eleitos por mais de 10 mil pessoas.
Agora, o Comitê de Jacareí também conta com a participação dos voluntários da InterCement. Em 19 de maio, eles
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participaram da Feira do Livro, organizada pela Secretaria
Municipal de Educação, realizando pesquisas sobre o envolvimento dos pais com a escola e fazendo abordagens em favor
da mobilização. Em junho, os voluntários participarão de uma
oficina do MEC para aprofundar o assunto e, no dia 20 deste
mês, a cidade vai ser palco de uma grande mobilização, batizada
de Dia E (Dia da Educação). “Ou seja, vai ter bastante serviço
pela frente”, entusiasma-se Aline Cristina Barbosa, representante da InterCement no Comitê Mobilizador de Jacareí. Para
2012, a estratégia é formar núcleos a partir de organizações que
atuem nos diferentes bairros e comunidades. O comitê, traba-

lhando dentro da secretaria, passaria a articular esses núcleos
espalhados pela cidade.
Enquanto isso, a equipe de Araucária está preparando o terreno para que a mobilização continue sob responsabilidade exclusiva da comunidade, já que o encerramento da obra do Consórcio
CCPR deve ocorrer ainda em 2012. Ao final de abril, os voluntários capacitaram um segundo Comitê de Mobilização Social
pela Educação, desta vez só com representantes da comunidade.
“A saída está sendo feita com muito êxito”, elogiou Otto Medina,
do MEC. O modelo da mobilização estará no Banco de Boas
Práticas da Mobilização Social pela Educação do MEC.

É simples
A importância do envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos é
praticamente um consenso entre especialistas da área da educação.
Ações simples, como questionar como foi o dia da criança na escola,
o que ela está aprendendo e entender como a escola é organizada,
podem fazer bastante diferença no desempenho das crianças. Para
isso não é preciso ter conhecimento das disciplinas escolares.

Como participar da vida escolar

Aline Macedo, profissional do Consórcio CCPR e membro do Comi-

de seus filhos

tê de Incentivo ao Voluntariado e de Interação com a Comunidade

1. Visitem a escola de seus filhos sempre que

(Civico) de Araucária, conta que, como lá a maioria dos funcionários

puderem.

foram alocados para a obra, vindos de outras cidades, o Comitê de

2. Conversem com os professores.

Mobilização Social pela Educação recebeu muitos agradecimentos

3. Perguntem como seus filhos

de pais que descobriram como participar da vida escolar dos filhos
à distância. “Muitos diziam ‘ah, achava que eu tinha que ir à reunião

estão nos estudos.
4. Caso seus filhos estejam com alguma

para participar’”, conta Aline. “Não precisa estar presente, precisa fa-

dificuldade na escola, peçam orientação aos

zer, mostrar interesse”, reafirma Aline.

professores de como ajudá-los em casa.

A cartilha do MEC indica seis passos para participar da vida escolar
dos filhos (veja no quadro ao lado). Além desse acompanhamento,
os pais também podem incentivar o desejo de aprender incorporando o hábito da leitura e estabelecendo um horário para estudar

5. Leiam bilhetes e avisos que a escola mandar
e respondam quando necessário.
6. Compareçam às reuniões da escola. Deem
sua opinião, ela é muito importante.

na programação da criança. E, claro, podem participar do Conselho
Escolar ou até incentivar a criação de um.

Fonte: Cartilha do MEC

A experiência dos pais
Participantes da Mobilização Social pela Educação relatam como este envolvimento
mudou sua relação com a vida escolar dos filhos
“A gente só reclama. É o normal do brasileiro, né? Reclama da instituição, da gestão, do governo. Nunca estamos do lado de dentro para saber
como funciona. Quando minha filha mais velha [hoje, com 6 anos] entrou no Cemei [Centro Municipal de Educação Infantil], eu busquei entrar
no conselho escolar e vi que a gente tem a força de fazer acontecer. Em
julho comecei a participar do Conselho Municipal de Educação, daí que
fui vendo que a educação não é só do governo. Os pais têm que dar a
base para a criança em casa, mostrar o que é certo, o que é errado, isso ela não vai aprender na
escola. Ela precisa ter a referência com a família, seja lá como ela for formada. Depois que conheci a
mobilização, me apaixonei pela causa, queria fazer mais ainda. Agora, vou participar da oficina para
fazer parte do Comitê Mobilizador de Araucária. Também faço parte do Conselho do Fundeb [Fundo
de Desenvolvimento da Educação Básica] e estou na Associação de Pais Professores e Funcionários
(APPF) do Cemei. Sou bem leiga ainda, mas busco informação. Brinco que meu nome é reunião. Sou
bem exigente com a educação dos meus filhos, se eles estão aprendendo, ensino muito respeito
com professores, colegas, me baseio nisso, na formação da criança. Às vezes, a infraestrutura deixa
a desejar um pouquinho, mas não é tão importante quanto a educação em si.”
Suelene Priscila Henkel é estudante de Pedagogia, faz parte de um conselho escolar, do Conselho
Municipal de Araucária, do Fundeb, e de Associação de Pais Professores e Funcionários (APPF). Mãe
de duas filhas, uma de 3 anos e outra de 6 anos.
“Depois que vim trabalhar no plano, de ver os estudos do quanto é importante o acompanhamento dos pais, todos os dias a gente conversa
sobre educação. Pergunto como ele está indo na escola, se tem alguma
novidade. E faço um acompanhamento dos resultados dele na escola,
que tem 5 anos, mas tem os trabalhinhos, o boletim. Faço questão de
acompanhar porque fui instigado pelo plano. A gente leva uma vida
muito corrida, mas temos os 15 minutos por dia para bater esse papo.”
Otto Cavalcante Medina é coordenador do Plano Nacional de Mobilização Social pela Educação
no MEC desde março deste ano. Tem um filho de 5 anos.
“O maior tesouro que temos são os nossos filhos. Por isso, devemos saber tudo o que se passa com eles, inclusive dentro da escola. Não é porque ele está dentro da escola que eu, como mãe, vou esquecer minhas
obrigações com ele. Interagir sempre com meu filho no espaço escolar
só vai ajudar para que ele cresça com mais firmeza e se torne um cidadão
entrosado na sociedade.”
Daiane B. Alves trabalha no Consórcio Ferrosul, em Santa Helena de
Goiás, faz parte do Gaiv Tempo de Educar e tem um filho de 4 anos.
ideal comunitário 31

foto: xxx

Perfil

Com o cacife de ex-morador,
que conhece de perto pessoas
e problemas, e o conhecimento
de engenharia civil, Caio Nunes
está à frente de ações que
mudam a cara de um conjunto
habitacional em Barretos (SP)

Os 28 predinhos
Aos 11 anos, Caio Nunes mudou-se para o Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa, os chamados “predinhos”, na zona
sul de Barretos (SP). Caio morava no bloco 5, onde havia outros
três Caios. Seu apartamento era o 28 e o número também passou
a ser seu sobrenome informal. Três anos depois, mudou-se para
uma casa, mas a sua relação com os predinhos estava só começando. Tornou-se frequentador assíduo do condomínio, onde vivem grandes amigos seus. Não deixou de visitá-los nem durante
o puxado curso de Engenharia Civil, concluído no final de 2010.
Em fevereiro de 2011, Caio assistiu a uma apresentação
sobre o programa Ideal Voluntário na HM Engenharia, onde
tinha acabado de ingressar. Foi a deixa para realizar algo que
sempre teve vontade, mas nunca tinha tido a oportunidade de
fazer: trabalho voluntário. Sugeriu a criação de um Grupo de
Ação Ideal Voluntário (Gaiv) que aproveitasse a formação profissional de cada um e assim nasceu o Gaiv Projeto 28, uma
referência ao “sobrenome” do seu principal incentivador. A
princípio, o grupo iria realizar um mutirão no bairro Ibirapuera,
próximo aos predinhos. Após reuniões com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, decidiram realizar
a ação em um lugar onde o impacto fosse maior. O Cras indicou os predinhos e o trabalho iniciou pelo bloco 24B, que mais
carecia de atenção, tanto na questão estética quanto social.
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Ao longo do ano passado, foram 20 ações no bloco, que
acabaram repercutindo em melhorias em todo o entorno. Havia, por exemplo, um esgoto a céu aberto que ia parar atrás de
uma escola. Além de ações estruturais, também foram feitas
dinâmicas de grupo para instigar um bom relacionamento entre os moradores, mostrando o quanto esse laço é útil a todos.
Em breve, todas as unidades do conjunto vão fazer parte do
projeto. Para isso, o Cras e o Instituto Cesalpina, parceiros do
Gaiv, estão perguntando de porta em porta as condições socioeconômicas das famílias, seus principais problemas no bloco e discutindo as pretensões do trabalho. O levantamento vai indicar os
problemas mais comuns entre os moradores. A ideia é também
estimular a organização própria dos moradores, com pelo menos
a indicação de um síndico, antes de iniciarem as ações.
Enquanto trabalha com os colegas do Gaiv para estender
o projeto aos 28 predinhos – coincidência que dá novo significado ao nome escolhido para o grupo de voluntários –, o
inquieto Caio ainda estuda e, agora, também ensina. É aluno de
uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho
e começou, neste semestre, a dar aulas nos cursos de Engenharia na faculdade em que se formou. Quando questionado se a
maior parte dos alunos e colegas é mais nova, ele ri. Afinal, tem
apenas 23 anos.

cartas

Parabenizamos pela edição da revista Ideal Comunitário e estamos lisonjeados pela matéria
que aborda o Tempo de Empreender Rondônia
[“Desenvolvimento como legado”, ed. 17].
Liomar Sabino Souza, Sebrae-RO
Porto Velho - RO

No Ipad
A versão para Ipad de Ideal Comunitário traz
a edição em vídeo da entrevista com a ministra
Maria do Rosário.
Veja também mais fotos das atividades do
18 de maio – Dia Nacional de Enfrentamento do Abuso e da Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes – em Alcântara (MA)
e Fortaleza (CE), que contaram com atividades
ligadas ao projeto Grandes Obras pela Infância.

Erramos
O mapa publicado na reportagem “Desenvolvimento como legado” – página 25, edição de 17
de Ideal Comunitário – identifica erroneamente o estado Pará com a sigla PR. O correto é PA.

Este espaço está aberto a
opiniões, sugestões e debates
a respeito de reportagens
publicadas na revista Ideal
Comunitário, do Instituto
Camargo Corrêa. O e-mail
de contato é instituto@
institutocamargocorrea.org.br
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Compromisso

Amazônico

Grupo Camargo
Corrêa lança
Diretrizes Amazônia,
documento-guia
para a atuação
de suas empresas
na região

A Amazônia guarda oportunidades e desafios diretamente proporcionais ao seu gigantismo. Os 6,5
milhões de quilômetros quadrados espalhados por oito países abrigam a maior bacia hidrográfica do
mundo, uma das maiores biodiversidades e diversas jazidas de minérios, além de oportunidades de
negócios urbanos que surgirão com a ocupação crescente da região.
A Amazônia brasileira – com 5,2 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 61% do território nacional – abriga, hoje, 25 milhões de pessoas e é a região que mais cresce em população urbana
no país. Também é a que apresenta os maiores índices de crescimento econômico. Entre 1995 e 2007,
a região Norte, que faz parte integralmente da Amazônia Legal, viu seu Produto Interno Bruto (PIB)
crescer 73,6%, enquanto a média nacional foi de 35,8%. A região amazônica abriga um patrimônio
que assegura ao Brasil o primeiro lugar no ranking mundial de biodiversidade. É nela, também, que se
encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, respondendo por mais de 50% do potencial hidrelétrico
do país, além de reservas de petróleo e gás natural que representam, hoje, 21% do total nacional.
Ao mesmo tempo, sua importância no que se refere às mudanças climáticas vem sendo continuamente ressaltada, assim como a necessidade de garantir os direitos das diversas etnias indígenas,
comunidades ribeirinhas e quilombolas que vivem na região. A preservação da floresta em pé é uma
questão crucial e, hoje, 2,2 milhões de quilômetros quadrados fazem parte de unidades de conservação e reservas indígenas.
Cuidados redobrados
Por outro lado, a história do bioma amazônico é caracterizada pela ocupação desordenada e sem
planejamento, o que resulta em um quadro atual de devastação ambiental, conflitos sociais e falta de
infraestrutura básica que garanta tanto a qualidade de vida das pessoas, como as condições para o
desenvolvimento de negócios. Tudo isso exige cuidados redobrados do poder público e também do
setor privado, para que esta nova fronteira de negócios não se torne um pesadelo mundial.
“Na prática, as empresas que atuam na Amazônia precisam assumir parte da agenda social, investir em educação e saúde, por exemplo, numa região em que estas estruturas são muito precárias
e representam dilemas para os investidores”, ressalta Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior do
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Diretrizes
Amazônia
1. Assegurar o diálogo e o respeito aos valo-

Instituto Imazon. A organização realiza pesquisas e estudos de apoio a políticas
públicas para a região amazônica há 22 anos.
Além dos grandes investimentos em infraestrutura feitos pelos governos
federal e estaduais, o setor privado tem aumentado substancialmente sua presença na região. O Grupo Camargo Corrêa é responsável, hoje, pelas obras de
quatro projetos em andamento na Amazônia Brasileira e outros dois no Peru. A
perspectiva para os próximos anos é aumentar esta presença para 12 projetos no
Brasil, sendo 11 obras a cargo da Construtora Camargo Corrêa e o investimento
em uma unidade da InterCement.
Aliado aos planos de expansão, o Grupo investiu na construção do documento Diretrizes Amazônia, que coloca a ocupação sustentável da região como
parte do plano de negócios de suas empresas. “Temos um papel importante
como indutor de novos modelos de geração de valor compartilhado com foco
em inovação tecnológica, mudanças climáticas e inclusão social”, avalia a diretora de Sustentabilidade do Grupo Camargo Corrêa, Carla Duprat.
Legado de parceria e desenvolvimento
Em 2012, as Diretrizes Amazônia (veja box) serão apresentadas em várias instâncias, em busca de possíveis contribuições e parcerias. A partir de 2013, todas
as unidades em funcionamento na região amazônica deverão incluir as diretrizes
em seus respectivos planejamentos. “As diretrizes orientam as nossas empresas
para que o legado deixado nessa região seja um legado positivo, de parceria, de
desenvolvimento e inovação na qual a capacidade de articulação e aprendizagem
sejam inerentes à forma de atuação”, explica Carla.
O documento foi construído com a participação de diversos atores – pesquisadores, representantes do governo, organizações não governamentais com
experiência na Amazônia e também outras empresas com atuação na região.
A versão final estabelece três vértices principais de atuação: contribuir para o
desenvolvimento da Amazônia, planejar cuidadosamente e com antecipação e
conhecer profundamente os impactos dos empreendimentos na região. As diretrizes foram traçadas a partir destes três eixos, considerando ainda a experiência
acumulada pelo Grupo e também pelo Instituto Camargo Corrêa.
“Acreditamos que é possível implantar os princípios de sustentabilidade e
encontrar soluções para gerar bem estar de forma perene, inclusive por já termos experiência acumulada com nossa atuação na região amazônica”, comenta
Carla. O Instituto Camargo Corrêa, por exemplo, já desenvolve seus programas
nas regiões de grandes obras em andamento. Por exemplo, o fortalecimento de
iniciativas locais sustentáveis conta com ações consolidadas através do programa Futuro Ideal, que apoia a organização de cooperativas e empreendimentos
solidários, fortalecendo iniciativas de geração de emprego e renda que dialogam
com a realidade e a vocação das comunidades.

res das comunidades tradicionais.
2. Investir na formação de profissionais locais
para os novos empreendimentos.
3. Promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico para soluções que minimizem o impacto socioambiental dos empreendimentos.
4. Fomentar iniciativas comunitárias de produção sustentável e atividades econômicas que valorizem a floresta em pé, a geração de emprego e renda e que promovam
a inclusão de fornecedores locais.
5. Promover o desenvolvimento e fortalecimento de fornecedores locais.
6. Atuar com transparência e, de forma proativa, comunicar nossas iniciativas e resultados
junto aos diversos públicos de interesse.
7. Apoiar ações de proteção à infância e adolescência junto aos nossos profissionais,
fornecedores e comunidades próximas aos
nossos empreendimentos.

Na formação de mão de obra local, o Grupo
já trabalha com o Serviço Social da Indústria
(Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) na oferta de cursos técnicos e
estabelece parcerias com outras empresas e universidades para o fortalecimento da educação
no longo prazo. Já entre as iniciativas de valorização de fornecedores locais, Carla Duprat cita
o fomento à produção de madeira sustentável.
A partir de estudo realizado pelo Grupo, foram
identificadas espécies que puderam ser fornecidas para a obra da Usina Hidrelétrica Jirau,
respeitando-se os critérios de certificação e estimulando uma cadeia de manejo sustentável.
“Como grupo empresarial diversificado, reconhecemos a necessidade de quebrar alguns paradigmas para poder ousar na criação de novas
formas de atuação”, resume Carla Duprat.
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Compromisso com a

transformação

volvimento
Como desdobramento da parceria com o ICC, InterCement incluiu o desen
comunitário em seu planejamento estratégico e colhe bons resultados

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) tem nas empresas do Grupo
Camargo Corrêa parceiras de primeira hora. Primeira de fato, já
que o envolvimento das unidades de negócio figura na estratégia
de ação do ICC como etapa inicial de implementação de seus
programas. As empresas fazem parte do desenho dos projetos
a serem realizados, escolhendo o programa que vão desenvolver
e colocando seu conhecimento da região à disposição do ICC.
Esta configuração tem permitido a concretização de valores
importantes para o Grupo: empresas devem ser sempre agentes
de transformação social e parceiras da comunidade. E, como
mostra a experiência da InterCement – empresa internacional
de produção de cimento –, é também um incentivo para que
as empresas adotem práticas mais sustentáveis, incluam o desenvolvimento comunitário como parte do planejamento estratégico e, assim, colham bons resultados para a comunidade e
também para seus negócios.
Pelas características de sua atividade, a InterCement tem
plantas instaladas onde há recursos naturais disponíveis para
a produção de cimento, o que significa atuar em pequenas cidades e, muitas vezes, ser a única grande empresa presente na
região. “Isso traz uma grande responsabilidade para empresa e
a necessidade de uma relação mais próxima com a comunidade,
daí a importância de trabalharmos lado a lado com o ICC”, diz
Ricardo Lima, vice-presidente de Operações da empresa.
A parceria entre a InterCement e o Instituto Camargo
Corrêa mantém, hoje, 40 projetos em andamento em 10 municípios do Brasil, ligados aos quatro programas do ICC – Infância Ideal (com foco na garantia dos direitos da infância e
adolescência), Escola Ideal (que tem como objetivo melhorar
a qualidade da educação pública), Futuro Ideal (voltado para
a geração de trabalho e renda) e Ideal Voluntário (de voluntariado corporativo). “Temos vocação para trabalhar com o tema
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da infância, por estarmos em cidades com alto índice de mortalidade infantil, de gravidez na adolescência”, comenta Lima.
“Mas nosso sonho é ter uma geração que passe pelos três programas – do Infância ao Futuro Ideal, passando pelo Escola
Ideal -, para vermos o que vai mudar na vida dessas pessoas.”
Institucionalização
O compromisso com esta transformação tem se traduzido na
adoção de práticas de gestão que dialogam com a estratégia de
ação do Instituto Camargo Corrêa. A empresa foi a primeira
do Grupo a institucionalizar o funcionamento dos Comitês de
Incentivo ao Voluntariado e de Interação com a Comunidade (Civico), grupo formado por profissionais das unidades de
negócio para coordenar a participação de cada uma delas nas
atividades do ICC. Existem regras internas para a formação
do comitê e a participação dos profissionais. Com isso, todas as
unidades da InterCement contam com Civicos atuantes.
A InterCement também somou a suas ferramentas de avaliação o “Sustentômetro”, um conjunto de indicadores em sustentabilidade que incluem metas sociais, alinhadas aos programas do
ICC. Ricardo Lima chama a atenção para o fato de que não são
metas neutras. “Se formos bem nessas metas, nossa remuneração
variável aumenta. Se formos mal, ela é reduzida”, explica. Em
outras palavras, a ação social da empresa não é opcional, mas uma
demanda a ser cumprida pelos profissionais e por cada unidade.
“Isso tudo entrou no DNA da empresa e ganhou vida
própria”, diz José Édison Barros Franco, presidente da InterCement, ressaltando que a participação nas ações vira uma
competição saudável entre os profissionais e também entre
as unidades. “Hoje, está claro para nossos profissionais que o
guarda-chuva das responsabilidades de cada um é mais amplo: é cuidar do nosso negócio, mas também ter cuidado com

as exigências ambientais, com o desenvolvimento social, com a
relação com a comunidade.”
Resultados positivos
Um dos indicadores de que o compromisso com o desenvolvimento comunitário está enraizado na InterCement é o
número de profissionais engajados em ações voluntárias. Nas
várias unidades da empresa, funcionam hoje 26 Grupos de
Ação Ideal Voluntário (Gaivs), núcleos ligados ao programa
do ICC e que são responsáveis por desenhar e realizar as atividades de voluntariado.
Para a empresa, os benefícios da parceria com o Instituto e
a adoção de novas práticas de gestão voltadas para a ação social
são intangíveis. “Concentram-se sobre a imagem da empresa, a
atratividade e a retenção de profissionais, que passam a ter mais
orgulho de trabalhar na InterCement”, comenta Ricardo Lima.
Visando potencializar estes resultados internamente, a
empresa promoveu um alinhamento das políticas de recursos humanos com os objetivos sociais e de sustentabilidade.
Através de ações de reconhecimento, há uma valorização dos
profissionais que têm bons resultados nestas áreas.
Para além dos portões das fábricas, há uma mudança significativa da relação entre a empresa e as comunidades. Segundo
Lima, os moradores tendem a ter uma relação de desconfiança com empresas que se instalam nas pequenas cidades, imaginando que estas apenas tiram riquezas dali e as levam para
outro lugar. O impacto positivo dos projetos sobre a realidade
daquelas comunidades acaba mudando esta perspectiva. “Hoje,
nossos profissionais sentem orgulho de andar com o uniforme
da InterCement pela rua”, conta.
Outra mudança se dá na natureza da relação entre o poder
público e as lideranças comunitárias com a empresa. Antes

das ações em parceria com o ICC, estas lideranças procuravam a InterCement para pedir doações. Hoje, buscam apoio
e know how. “Os líderes das comunidades têm boas ideias,
mas muitas vezes não têm conhecimento para colocá-las em
prática. Nossos profissionais têm este conhecimento”, diz Ricardo Lima.
Internacional
Por ser uma empresa internacional, a InterCement tem também liderado o processo de “exportação” das tecnologias sociais testadas pelo Instituto Camargo Corrêa. Na Argentina,
por exemplo, as atividades são realizadas através da Fundación
Loma Negra, ligada a empresa de mesmo nome controlada
pela InterCement e líder do setor cimenteiro nacional. “É sempre um aprendizado chegar em um outro país, mas começamos
a ver que os problemas são similares: também estamos atuando
em cidades pequenas, com baixos índices de desenvolvimento
econômico e social”, avalia José Édison. A Fundación Loma
Negra assumiu a metodologia de trabalho do Instituto Camargo Corrêa e as práticas hoje em vigor nas unidades brasileiras
estão sendo transferidas também para as argentinas.
Já no Paraguai, a empresa está investindo em uma nova fábrica, que fica pronta no ano que vem. A unidade está sendo
construída do zero e a preocupação da InterCement é que ela
inaugure também uma nova forma de atuação da indústria cimenteira na região, justamente por carregar a experiência nas
áreas social e de sustentabilidade acumulada no Brasil. “Fizemos um acordo com o Ministério da Educação paraguaio para
formação de mão de obra e uma parte dos profissionais está
sendo treinada na Argentina para absorver a política da empresa em relação às exigências ambientais e também na área
social”, conta Ricardo Lima.
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Desafios e lições sobre o
desenvolvimento comunitário
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Precisamos de
novas formas de
administrar o
trabalho quando
temos de interagir
com tantos atores
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Iniciativas comunitárias abrangentes (ICAs)
tomaram força nos anos 1990, concentrando
os recursos e o “melhor” do que havia sido
aprendido até então. As ICAs passaram a
adotar uma “abordagem ampla” e aplicar princípios de desenvolvimento comunitário que
valorizam o engajamento das pessoas e a capacitação da comunidade. O que funcionou e
o que não funcionou? Para responder a esta
pergunta, a Aspen Institute Round Table on
Community Change analisou 47 ICAs de
grande porte e os esforços relacionados de
transformação de comunidades.
Evidência: Os resultados das ICA’s – seja em
desenvolvimento humano, físico ou econômico – foram diversos. A quantidade e a qualidade de programas de apoio a famílias de baixa
renda aumentou, com ganhos de bem-estar
para os moradores que, no entanto, não levaram a alterações em nível coletivo. As ICAs
tiveram dificuldade em estimular um desenvolvimento econômico mais amplo, dado que
muitas das forças que impulsionam a atividade
econômica estão fora do controle dos atores
locais. Por outro lado, vemos uma maior capacidade da comunidade em mobilizar-se,
identificar e construir seus ativos e fortalecer
a capacidade cívica. Muitos desses trabalhos
modificaram sistemas e políticas, embora,
muitas vezes, de forma temporária.
Lições: Eficácia requer: 1) Clareza sobre a missão, os resultados desejados e os princípios operacionais. Garantir que todos estão de acordo com
os objetivos principais é fundamental; 2) Intencionalidade em ação: As ações mais propensas a
apresentar bons resultados foram as que investiram em programas estratégicos ou intencionais. 3) Avaliar e desenvolver capacidades alinha-

das com as metas. Se a capacidade for pouca, o
que acontece com organizações que têm poucos
recursos, deve-se investir para desenvolvê-la ou
reduzir as metas. 4) Gestão eficaz de parcerias e
colaborações. Qualquer transformação comunitária bem-sucedida exige manter uma complexa rede de relações entre moradores, investidores, intermediários, organizações locais, órgãos
públicos, instituições financeiras e consultores.
Isso exige tempo, talento e uso intenso de capital (político, social e econômico) até que novos
hábitos de pensar e agir a favor do alinhamento
ocorram mais naturalmente. 5) Aprendizado e
adaptação ao longo do processo: A avaliação tem
sido cada vez mais vista como um meio para
melhorar a aprendizagem e a tomada de decisão em tempo real, refinar a estratégia e fazer
correções ao longo do processo.
Conclusão: Quando as ICAs tiveram início,
assumiu-se que abordagens “abrangentes” alinhariam programas e estratégias e que a ideia
de “desenvolvimento comunitário” uniria as
partes interessadas. Mas o alinhamento foi
muito mais difícil de se alcançar e não basta um
bom plano inicial ou mais dinheiro. Precisamos
de novas maneiras de sermos estratégicos quando
trabalhamos em um sistema adaptativo complexo. Precisamos de novas formas de administrar o trabalho quando temos de interagir com
tantos atores. Precisamos de novas formas de
responsabilização quando estamos inovando e
testando estratégias não comprovadas. Precisamos de novas maneiras de definir o sucesso quando controlamos tão pouco. Precisamos de novas
formas de aprendizagem quando as conexões
causais são difusas e difíceis de estabelecer. Esta
é a herança para a próxima geração de projetos
de desenvolvimento comunitário.
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Barra do Ceará
Em Fortaleza, ação do Grandes Obras
pela Infância fortalece a rede de
proteção da infância e adolescência
na região do projeto Vila do Mar

