
 

 Território, Comunidade, Desenvolvimento Local e Prevenção à 
Violência 

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

dadania 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 co-

munidade 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, monito-

ramento e avaliação permanentes, bem como sua atualização periódica 

 Em Porto Alegre, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz Bom Jesus, 

através da articulação com o Fórum Regional de Justiça e Segurança da Leste e organizações comunitá-

rias.    
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 Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz da Restinga, foi reali-

zado um processo que contemplou reuniões comunitárias e oficinas de debates abordando os temas do 

PRONASCI: prevenção à violência e desenvolvimento local.   

 O Plano foi elaborado em reuniões comunitárias, obedecendo uma metodologia participa-

tiva, em três momentos: 1) levantamento dos problemas, dificulda-

des, potencialidades e demandas; 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 segundo semes-

tre de 2011, em parceria com o Fórum Regional de Justiça e Segu-

rança da Leste e ocorreram na sede do Centro Regional Adminis-

trativo—CAR Leste do Governo Municipal. 

 A seguir a síntese das discussões comunitárias.  

    DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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Problemas e dificuldades 

No  primeiro momento 

foram apontados os prin-

cipais problemas para 

melhoria da vida comuni-

tária do Território de Paz. 

A discussão apresentou 

um conjunto de temas e 

situações que estão resumidas a seguir: 

1) violência na escola, foram enfatizados 

Bulling; briga entre alunos; desrespeito país-

alunos-professores-funcionários; e, drogadi-

ção;  

2) violência contra criança, foram apon-

tados agressões de crianças pelos país; desa-

parecimentos de crianças; 

3) violência relações interpessoais, fo-

ram destacados a violência doméstica; briga 

entre vizinhos; e, briga de famílias; 

 4) crimes tradicionais, foram listados o 

tráfico de drogas e pontos de vendas; falsifica-

ção de dinheiro; roubos e assaltos; e, desman-

ches de veículos;  

5) violência institucional, listados a vio-

lência policial e o abuso vigilância privada dos 

condomínios – proíbe passar em determinadas 

vias;  

6) no meio-ambiente, infraestrutura e 

serviços, foram apontados a deficiência da 

podas de árvores; a iluminação pública precá-

ria; terrenos baldios abandonados; lixo acumu-

lado; e, ruas esburacadas;  

7) na geração de trabalho e renda, fo-

ram reforçados desemprego e falta de alterna-

tiva de trabalho e renda ;   

8) no esporte e lazer, falta de equipamen-

tos para criança e espaços de lazer para jo-

vens e adolescentes; 

9) na segurança pública, foram aponta-

dos a insegurança pela violência contras pes-

soas, pelo tráfico de drogas e pela desocupa-

ção de casas de desafetos dos grupos crimino-

sos para alocação de parceiros; e, a deficiên-

cia no policiamento ostensivo e comunitário no 

interior território. 

Reunião FRJS Leste 
—PCDL  

Reunião Comunitária 
Bom Jesus 
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POTENCIALIDADES DO TER-

RITÓRIO DE PAZ  

BOM JESUS 

Na sequência do processo 

foi realizada uma reflexão sobre a 

capacidade instalada na região,  

visualizando  as entidades, ativida-

des, projetos e serviços que pos-

suem potencialidade de contribuir 

com  as demandas coletivas da comunidade. Primeira-

mente foram listados os serviços públicos: escolas es-

taduais e municipais de 1º  e 2º Grau; Centro Adminis-

trativo Regional da Prefeitura; Serviço Municipal de 

Limpeza Urbana; Abrigo Municipal; CRES e CRAS e 

Conselho Tutelar.  A região conta o Fórum Regional de 

Justiça e Segurança. Os projetos do PRONASCI em 

execução no Território de Paz: capacitação dos agen-

tes de saúde/PSF (Programa Saúde da Família); Proje-

to Esporte e Lazer na Comunidade – PELC; Moderni-

zação das áreas operacionais e patrulhamento da 

Guarda Metropolitana; Mulheres da Paz; Protejo; Justi-

ça Comunitária e,  Economia Solidária na Prevenção á 

Violência (SENAES/MTE —Guayí). 

 A seguir foram listados as organizações sociais 

e os  projetos no território. Em síntese 

foram destacados  um movimento co-

munitário atuante e uma rede de enti-

dades locais que atuam na área social, 

entre elas, o Ksulo ou Grupo 470, que, 

através do hip hop, desenvolve proje-

tos sociais e culturais voltados aos 

jovens. Na área de geração de traba-

lho e renda, há a COOPARTE, o Cen-

tro de Estudos Ambientais da Vila Pinto (CEA), o CE-

JAK (que administra o galpão de reciclagem na Vila 

Pinto), o Grupo de Costura Recriar - composto por mu-

lheres da Associação B. Jesus e diversas iniciativas na 

área da costura, artesanato e alimentação. Duas rádios 

comunitárias, uma TV transmitida pela internet e um 

jornal comunitário são veículos de comunicação da co-

munidade. O MTD – Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados – mobiliza famílias para capacitação e 

busca de oportunidades de trabalho. Há inúmeros ti-

mes e escolinha de futebol, escola de samba, CTG, 

grupos de hip hop, grupos de capoeira e religiões de 

origem africana. Também há trabalhos voluntários que 

atendem crianças, bem como creches comunitárias.  

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À 

VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O TERRITÓRIO DE PAZ  BOM JESUS 

 O Território de Paz Bom Jesus é composto pelas 

comunidades da Vila Bom Jesus; Vila Pinto; Vila Divi-

néia e Vila Fátima, fica na região leste do Orçamento 

Participativo. Tem cerca de 32 mil habitantes, aproxima-

damente 3% da população da capital (com 48% de ho-

mens e 52% de mulheres). Os jovens (menos de 24 anos) 

são em torno de 49%. A Bom Jesus é reconhecida como 

bairro desde 1959, é essencialmente residencial e dispõe 

de poucos estabelecimentos de comércio e serviços. .  

Território de Paz Bom Jesus—Porto Alegre 

 Por fim, com o quadro organizado, foram escolhidas e avaliadas as demandas prio-
ritárias, apontado encaminhamentos e ações a serem  realizadas. Foram hierarquizadas as 
demandas e escolhida seis prioridades, cuja síntese  é apresentada a seguir: 

1. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços: 

Demanda: Podar as árvores períodos regulares, melhorar a iluminação pública, ampliar e 
regularizar a coleta do lixo, acionar os proprietários de terrenos para manutenção e ampliar a pavimentação; 

2.Geração de Trabalho e Renda 

Demanda: Apoiar a geração de trabalho e renda através do estímulo a organizações de economia solidária. 

3. Esporte e Lazer 

Demanda: Ampliar os espaços de lazer e esporte para crianças e adoles-
centes e implantar a Praça da Juventude; 

4. Segurança Pública 

Demanda: Implantar o policiamento comunitário; desenvolver ações para 
coibir a violência policial, com qualificação e responsabilização dos polici-
ais; coibir as arbitrariedades da segurança privada; 

5. Prevenção à Violência 

Demanda: Desenvolver uma politica de prevenção á violência contem-
plando uma ampla campanha contra a violência nas escolas, o bulling e a 
violência doméstica.           

Reunião Comunitária 

Vila Pinto 

Visita Comissão Avaliação 
EES Bom Jesus 



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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A Casa do Hip Hop Ksulo é 

apoiado pelo projeto 

“Economia Solidária na Pre-

venção à Violência” na Bom 

Jesus, composto por  jovens, 

desenvolve trabalho e renda, 

com  oferta de produtos e servi-

ços, através da marca 

‘Confecção 470’, que produz 

design de estamparias,  impres-

são de CD´s , DVDs e adesivos. 

Na parte cultural produz release 

dos grupos RAP da região, gravação de 

documentários, cobertura e produção de 

eventos. O empreendimento é estrutura-

do a partir dos princípios da economia 

solidária, considerando os valores da au-

togestão e auto-organização e está sendo 

fortalecido através de um processo par-

ticipativo. Os jovens integrantes do 

Grupo, com a consultoria da Guayí, 

estão definindo a sua organização, ges-

tão, produção, plano de sustentabilida-

de e acordo de funcionamento.  

GERAÇÃO DE RENDA COM ECONOMIA SOLIDÁRIA  NA BOM JESUS  
  “’Casa do Hip Hop Ksulo”. 


