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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 possibilidade da comunidade se reconhecer a partir de sua própria história, valorizar a sua construção, entender 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 capacidade da comunidade de promover seu desenvolvimento.
O agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano acelerado com problemas 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, conjuntamente, produza estratégias e desenvolva ações capazes de realizar mudanças, ampliando 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, monitoramento e avaliação permanentes, bem como sua atualização periódica
Em Gravataí, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz Rincão da Madalena e
tem o apoio do Governo Municipal, através da Coordenação Municipal do Pronasci, Gabinete Municipal
de Gestão Integrada — GGIM, Secretaria Municipal para Assuntos de Segurança Pública (SMASP) e o
Departamento de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
(SMDET).
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Rincão da Madalena, foi
realizado 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 participativa, em
três momentos: 1) levantamento dos problemas, dificuldades, 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 primeiro semestre 2012.
A seguir a síntese das discussões comunitárias:

Reunião Comunitária—Rincão
da Madalena

cachorros; iluminação pública, lâmpadas queimadas ou quebradas e insuficientes; inexistênNo primeiro momento fo- cia de praça com brinquedos para as crianças
ram apontados os princi- e de lugar onde os jovens possam praticar atipais problemas para melho- vidades esportivas;
ria da vida comunitária do
4) na educação, deficiência de vaga em
Território de Paz. A discusescola de educação infantil creches públicas;
são apresentou um conjunto de temas e situações, resumidas nas áreas
5) no trabalho: foram destacados o detemáticas a seguir:
semprego, o subemprego e a falta de oportuni-

Problemas e dificuldades

1) na segurança pública, foram destacados o sentimento de insegurança da comunidade produzido por atos de violência, como
furtos, assaltos e agressões, tráfico de drogas
e falta de um policiamento mais presente e comunitário;

dade de trabalho e renda para os jovens:
6) no transporte, foram apontadas a inexistência de tem ônibus durante a noite, deixando os moradores "sitiados neste período" e
o grande espaçamento dos horários de ônibus
nos finais de semana; e,

2) na saúde, foram enfatizados a defici7) na habitação, o grande problema com
ência de atendimento de especialistas na Uni- as moradias em precárias condições.
dade Básica de Saúde;
3) no meio-ambiente, infraestrutura e
serviços, foram apontados o recolhimento de
lixo ineficiente e durante a madrugada, como
os moradores põem o lixo antes de se recolherem, o lixo fica por várias horas na frente das
casas, sendo os sacos de lixo rasgados por

Reunião do Projeto no
Rincão da Madalena
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O TERRITÓRIO DE PAZ RINCÃO DA MADALENA
Gravataí escolheu como Território de Paz o Rincão da
Madalena, que compreende os bairros Auxiliadora, Nova Conquista e Nova Esperança, somando cerca de 10.400 moradores.
O ocupação da região iniciou em 1991. O Bairro Auxiliadora,
possui aproximadamente 4 mil habitantes, com aprovação jun-

to ao município em 1997. Nova Conquista, com aproximadamente 1.600 habitantes, começou a ser ocupado de forma irregular a partir do início da década de 1990. Nova Esperança,
com a média de 4.800 habitantes, iniciou a sua formação 1995.
O Território de Paz Rincão da Madalena possui 4% da população do município.

POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO
DE PAZ RINCÃO DA MADALENA

sociais e os projetos no
território: Associações
dos Moradores, Organizações Não Governamental, como a Casa dos
Sonhos, organizações de
empreendimentos econômicos solidários. Gravataí possui o Fórum Municipal de Economia Solidária.

Na sequência do processo foi realizada uma reflexão sobre a capacidade instalada na região, visualizando as
entidades, atividades, projetos e serviços que possuem potencialidade de
contribuir com as demandas coletivas
Apresentação do Projeto no Fórum Munida comunidade. Primeiramente foram
cipal de Economia Solidária
listados os serviços públicos: uma Unidade Básica de Saúde, duas escolas de
Entre as potencialidades
ensino fundamental, projeto Escola
da
região
foram
destacados:
a) áreas publicas
Aberta e creches comunitárias. Os projetos do
municipais
para
a
criação
de
incubadoras e praPRONASCI em execução no Território de Paz:
ças;
b)
disponibilidade
de
trabalhadores;
c) coMulheres da Paz, PROTEJO, PELC, Programa
mércio
forte
e
variado;
e,
d)
uma
comunidade
Saúde da Família e Economia Solidária na Preinteressada em participar de programas sociais e
venção á Violência (SENAES/MTE —Guayí).
comunitários, que visam a inclusão e a prevenção
à violência na comunidade.
A seguir foram listados as organizações

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Por fim, com o quadro organizado, foram escolhidas e avaliadas as demandas prioritárias, apontado encaminhamentos e ações a serem realizadas. Foram hierarquizadas as demandas e escolhida seis prioridades, cuja síntese é apresentada a seguir:
1. Saúde:
Demanda: Ampliação do atendimento da UBS, aumentando o atendimento dos especialistas;
2. Trabalho e Renda:
Demanda: Criar oportunidade de trabalho e renda para jovens, investindo e estimulando a economia solidária;
3. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços:
Demanda: Investir no saneamento básico, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública, recolher o lixo
da região durante o dia ou logo ao entardecer, ampliar espaços públicos de lazer para jovens e crianças (com boa
iluminação e segurança);
4. Educação:
Demanda: Ampliar as vagas das creches públicas e comunitárias;
5. Segurança Pública:
Demanda: Ampliar o policiamento comunitário e desenvolver projetos comunitários de prevenção á violência;
6. Habitação
Demanda: Investir plano habitacional de moradias populares, adequadas ao poder aquisitivo da população.
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O QUE É DESENVOLVIMENTO LOCAL?
O agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano acelerado com problemas 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 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, 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 comunitário, discussão dos problemas e das demandas coletivas e para o acompanhamento do plano, elaboração dos projetos, realização das ações programadas, avaliações, correções e prestações de contas. O Conselho Comunitário, como método de trabalho, deve observar: 1)
processo participativo e permanente; 2) organização; 3) mobilização; 4) trabalho comunitário de base; 5) caráter voluntário; e, 6) planejamento participativo.
GERAÇÃO DE RENDA COM ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPERFIO FRALDAS
Durante a execução
do projeto foi constituído
um empreendimento econômico solidário com integrantes da comunidade, especialmente as Mulheres da
Paz, que estão constituindo um grupo de trabalho
e geração de renda no segmento de confecção de
fraldas adulta e infantil,
absorventes femininos e

pós operatório, protetores de
seio para amamentação, babeiros descartáveis para uso
odontológico, fraldas para uso
veterinário, além de costura e
artesanato. Este processo contempla a formação para organização e gestão, capacitação técnica, investimento produtivo e
elaboração de um Plano de Sustentabilidade e a busca do mercado socialmente orientado.

