
 

 Território, Comunidade, Desenvolvimento Local e Prevenção à 
Violência 

O PRONASCI com o “Território de Paz” introduz uma proposta alternativa de segurança com 

cidadania cujo os pilares centrais são: o território, a comunidade e o desenvolvimento local.  Estes pilares 

requerem um método de trabalho onde a ideia de prevenção de violência com cidadania pressupõe a pos-

sibilidade da comunidade se reconhecer a partir de sua própria história, valorizar a sua construção, enten-

der a sua realidade e poder projetar seu futuro. O conceito central é a intensificação de ações integradas e 

coordenadas nos Territórios de Paz para mudar a qualidade da situação que ali está posta, recuperar a ca-

pacidade da comunidade de promover seu desenvolvimento. 

O agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano acelerado com problemas ambi-

entais, produziram comunidades com grande vulnerabilidade com restrições e privações de bens e servi-

ços essenciais como saúde, trabalho, educação, cultural e lazer. O desenvolvimento local consiste em que, 

a comunidade,  conjuntamente, produza estratégias e desenvolva ações capazes de realizar mudanças, am-

pliando as oportunidades, criando sustentabilidade e estabelecendo melhorarias das condições de vida.  

A sistematização do processo de discussão, coletiva e participativa, para o desenvolvimento da 

comunidade é formalizado através do Plano Comunitário de Desenvolvimento Local. Este Plano é um 

guia para induzir e orientar a execução das ações planejadas para o desenvolvimento local. É resultado de 

um processo comunitário e da pactuação com o poder público. Sua execução requer um cronograma, mo-

nitoramento e avaliação permanentes, bem como sua atualização periódica. 

Em Bagé, o projeto está integrado as demais ações do PRONASCI, com apoio do Governo Mu-

nicipal, através das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Trabalho e As-

sistência Social, da Habitação, da Saúde, da Educação, da Coordenadoria da Mulher e do Gabinete de 

Gestão Integrada Municipal.  
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 Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Damé, foi realizado um 

processo que contemplou reuniões comunitárias e oficinas de debates abordando os temas do PRO-

NASCI: prevenção à violência e desenvolvimento local.   

 O Plano foi elaborado em reuniões comunitárias, 

obedecendo uma metodologia participativa, em três etapas: 1) le-

vantamento dos problemas, dificuldades, potencialidades e deman-

das; 2) definição e hierarquização das prioridades, elaboração do 

plano de atividades e ações; e, 3) apresentação e aprovação do 

plano e compromisso de execução.  

As reuniões para elaboração do Plano de Prevenção à 

Violência e  Desenvolvimento Local, ocorreram no primeiro semes-

tre de 2012. 

 A seguir a síntese das discussões comunitárias.  

    DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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Problemas e dificuldades 

No  primeiro momento foram 

apontados os principais problemas 

para melhoria da vida comunitária 

do Território de Paz. A discussão 

apresentou um conjunto de temas 

e situações, resumidas nas áreas 

temáticas a seguir: 

1)  Na habitação e saneamento, foram listados a preca-

riedade e o déficit habitacional, razão da pobreza extrema mui-

tas famílias enfrentam graves problemas de moradia. Em algu-

mas situações, o Corpo de Bombeiros chegou a atestar graves 

riscos a segurança das pessoas em algumas habitações. Este 

problema se amplifica no período do inverno que é extrema-

mente rigoroso. O Bairro também sofre com a ausência total 

de saneamento básico. 

2) ; na Rede Básica de Atendimento, foi apontada a 

ausência de integração da rede de proteção básica na comuni-

dade onde cada órgão ou serviço tem foco apenas nas suas 

metas específicas. Na comunidade existem Agentes do PIM, 

agentes de Saúde, técnicos do CRAS, professores da Escola, 

lideranças comunitárias, mas que não tem nenhum fórum de 

diálogo para integrar suas ações. 

3)  No trabalho e renda, foi listada o problema crônico 

da  falta de oportunidades de trabalho, cuja dificuldade aumen-

ta em razão do afastamento do Bairro ao Centro, impossibili-

tando muitas vezes oportunidades de trabalho doméstico ou 

realização de “bicos”. O Bairro carece de opções de comércio 

(padaria, farmácia, mercado, ferragens, etc.); 

4)  Nos espaços Públicos ou comunitários, apareceu 

como  uma das grandes dificuldades a ausência de espaços 

públicos de convívio comunitário ou de organização de reuni-

ões, encontros ou eventos que integrem os moradores do local. 

5)  na assistência social, ficou caracterizado que mui-

tas das participantes das atividades enfrentam situações de 

convívio permanente com a fome, sendo que algumas não es-

tavam cadastradas no CADUNICO e, em outras situações, a 

Bolsa Família era insuficiente para atender todos os membros 

da família; 

6)  Na segurança pública a Vila Damé convive com 

altos indicadores de violência, em especial de violência do-

méstica e violência interpessoal. Outra característica é a con-

centração dos infratores nos crimes de abigeato  

7) na educação, foram listados  a  falta de escola de 

educação infantil e dificuldade de interação da Escola Estadual 

Artur Damé com as demandas ou iniciativas da comunidade; 

8) na comunidade, foi constatado um processo de falta 

de coesão social, com a ausência de vínculos familiares e so-

cais, com famílias grandes, filhos e filhas de pais diferentes e 

na maioria ausentes, com os filhos acabam exercendo  preco-

cemente uma função no  núcleo  familiar que não  correspon-

de a sua real estrutura  emocional.  Onde  vários  adolescentes  

deixam  de  ir  a  escola  para  cuidarem  dos  irmãos menores  

e  das  atividades  domésticas.  Por  fim,  a  violência  familiar  

demostra  fragilização  dos valores humanos, onde os vínculos 

afetivos são vivenciados com agressividade. 

 

Reunião Comunitária—Damé 
Igreja Nossa Sª. Guadalupe 

Reunião Comunitária—Damé 
E. E. Artur Damé. 
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POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO 

DE PAZ  DAMÉ 

Na sequência do processo foi realizada 

uma reflexão sobre a capacidade instalada na 

região,  visualizando  as entidades, ativida-

des, projetos e serviços que possuem potenci-

alidade de contribuir com  as demandas cole-

tivas da comunidade. Primeiramente foram 

listados os serviços públicos: a EEF André 

Damé (ensino de 1ª a 5ª série), o Posto de 

Saúde da Família, a Casa da Família/CRAS, 

agentes do PIM, Agentes da Saúde e técnicos 

do CRAS. Os projetos do PRONASCI/Bagé—

Complexo de Economia Solidária KM 21, Mu-

lheres da Paz e Justiça Comunitária e o Gabi-

nete Municipal de Gestão Integrada—GGIM. 

 A seguir foram listados as organiza-

ções sociais e os  projetos no território. Em 

síntese foram destacados  que a região pos-

sui uma Associação de Moradores e a Igreja 

Católica Nossa Senhora do Guadalupe, onde 

existe uma horda comunitária.  

                

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À 

VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O TERRITÓRIO DE PAZ  BAGÉ 

 A Vila Damé, possui aproximadamente, cerca de 

1.250 famílias e quatro mil moradores. Por motivos ca-

racteristicamente culturais os moradores da localidade, 

mantiveram o costume de criar animais, cachorros, suí-

nos, equinos, ovinos e aves.  Foi escolhida, em conjunto 

com a Prefeitura Municipal, como Território de Paz para  

ação do projeto “Economia Solidária na Prevenção à Vi-

olência”, e apresenta muitas insuficiências. Não há sane-

amento básico, o comércio limita-se ao gênero alimentí-

cio e o transporte coletivo, embora tenha melhorado, ain-

da não atende adequadamente os moradores e moradoras. 

Território de Paz Damé  — Bagé 

 Por fim, com o quadro organizado, foram escolhidas e avaliadas as demandas prioritárias, cuja 

síntese  é apresentada a seguir: 

1.Geração de Trabalho e Renda 

Demanda: organizar um EES na área da panificação e constituir a Padaria Comunitária da Damé como uma experiência piloto 

de geração de trabalho e renda. Conectar o Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km21 ao Territó-

rio de Paz da Vila Damé proporcionando formas alternativas de geração de trabalho e renda para outros jovens. Contribuir com 

a ampla divulgação dos programas de Qualificação profissional, buscando inserir a população da Damé nestas ações. 

2. Educação 

Demanda: mobilizar a comunidade para participação na Assembleia do Orçamento Participativo e priorizar a demanda por 

uma Escola Municipal de Educação Infantil.  

3. Assistência Social 

Demanda: Encaminhar as situações de não cadastro ao CRAS e solicitar uma visita das Assistentes Sociais. Estimular o forta-

lecimento do CRAS no atendimento às situações de pobreza extrema buscando ações de com-

plementação para garantia da nutrição básica, em especial das crianças e adolescentes.  

4. Segurança Pública 

Demanda: organizar eventos comunitários de Prevenção a Violência para fortalecer os vínculos 

sociais e tornar público o debate sobre o cotidiano de violências que o Bairro enfrenta. Organi-

zar o Cine Damé como estratégia de diálogo com a população da Damé, em especial dos jovens, 

sobre a realidade da violência no Bairro. Integrar a Damé no Projeto Mulheres da Paz para que 

as ações de prevenção possam ser fortalecidas no Território. 

5.  Habitação e Saneamento 

5. Demanda: orientar as famílias para inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida. Em parceria com o CRAS Damé, fazer 

um diagnóstico das situações mais emergenciais e encaminhar para a Secretaria de Habitação. A Coordenação Local do Projeto 

mediará esta demanda junto à Secretaria. Construir uma mobilização social para organização de um Banco de Materiais da 

Construção Civil e realizar mutirões para restauração das moradias mais precárias. Quanto ao Saneamento Básico, o Conselho 

Comunitário de Desenvolvimento Local encaminhará esta demanda para o Prefeito Municipal.   

Reunião GGIM de Bagé—



O QUE É DESENVOLVIMENTO LOCAL? 

 O agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano acelerado com pro-

blemas ambientais, produziram comunidades com grande vulnerabilidade com restrições e 

privações de bens e serviços essenciais como saúde, trabalho, educação, cultural e lazer. O 

desenvolvimento local consiste em que, a comunidade,  coletiva e conjuntamente, produza 

estratégias e desenvolva ações capazes de realizar mudanças, ampliando as oportunidades, 

criando sustentabilidade e estabelecendo melhorarias das condições de vida.  

O PLANO COMUNITÁRIO DESENVOLVIMENTO LOCAL. 

 A sistematização do processo de discussão, coletiva e participativa, para o desenvolvi-

mento da comunidade é formalizado através do Plano Comunitário de Desenvolvimento Lo-

cal. Este Plano é um guia para induzir e orientar a execução das ações planejadas para o 

desenvolvimento local. É resultado de um processo comunitário e da pactuação com o poder 

público. Sua execução requer um cronograma, monitoramento e avaliação permanentes, 

bem como sua atualização periódica.  

 O PAPEL DO CONSELHO COMUNITÁRIO 

 O Conselho Comunitário é um espaço de participação para o fortalecimento comuni-

tário, discussão dos problemas e das demandas coletivas e para o acompanhamento do pla-

no, elaboração dos projetos, realização das ações programadas, avaliações, correções e pres-

tações de contas.  O  Conselho Comunitário, como método de trabalho, deve observar: 1) 

processo participativo e permanente; 2) organização; 3) mobilização; 4) trabalho comunitá-

rio de base; 5) caráter voluntário; e, 6) planejamento participativo. 

FÓRUM REGIONAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA DA REGIÃO LESTE 

GUAYÍ 

GUAYÍ  
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BAGÉ 

TERRITÓRIO DE PAZ 

DAMÉ 

  Durante a execução 

do projeto foi constituído 

um processo de empreendi-

mento econômico solidário 

com jovens da comunidade, 

que estão constituindo um  

núcleo de trabalho no seg-

mento econômico de padaria. O pro-

cesso está sendo realizado em parceria 

com o Governo Municipal, através da 

Secretaria de Trabalho Assistência 

Social, com objetivo de constituir  a 

Padaria Solidária Damé, 

definindo o espaço e os 

equipamentos necessá-

rios.   O grupo de jovem 

está organizando o em-

preendimento, através 

da consultoria da Guayí 

nas áreas da administra-

ção, organização, finanças, 

economia, produção e co-

mercialização.   

GERAÇÃO DE RENDA COM ECONOMIA SOLIDÁRIA — PADARIA SOLIDÁRIA DAMÉ 

PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ 


