
 

 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 Novo Hamburgo, o projeto está integrado as demais ações do Território de Paz Santo Afonso 

e tem o apoio do Governo Municipal, através da Coordenação Municipal do PRONASCI, da Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e do Departamento de Economia Solidária da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Turismo.  
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 Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Santo Afonso, 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 participativa, em três momentos: 1) 

levantamento dos problemas, dificuldades, potencialidades e de-

mandas; 2) definição e hierarquização das prioridades, elabora-

ção do plano de atividades e ações; e, 3) apresentação e aprova-

ção do plano e compromisso de execução. O Conselho Comunitá-

rio realizou, no último trimestre de 2011 e primeiro trimestre de 

2012, na Base do PRONASCI, as reuniões para elaboração do 

Plano de Prevenção à Violência e  Desenvolvimento Local. 

 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 co-

munitária do Território de Paz. A discussão apre-

sentou um conjunto de temas e situações, resumi-

das nas áreas temáticas a seguir: 1) na segurança 

pública, foram destacados o sentimento de insegu-

rança da comunidade produzido por atos de violên-

cia contra mulheres, jovens e adolescentes, violên-

cia na escola, tráfico de drogas e falta de um polici-

amento mais presente e comunitário; 2) na saúde, 

foram enfatizados a falta de médicos e um melhor 

atendimento nos Postos de 

Saúde; 3) no meio-

ambiente, infraestrutura e 

serviços, foram listados a deficiência do sanea-

mento básico, a falta de esgoto pluvial com capaci-

dade de evitar as enchentes e a falta de pavimen-

tação das ruas; 4) nas relações comunitárias, fo-

ram reforçados a falta de solidariedade, o precon-

ceito contra a comunidade e a discriminação exis-

tente contra as pessoas com deficiência; 5) na 

educação, deficiência de vaga do ensino médio e 

a falta de escola de educação infantil em turno inte-

gral e falta de creches comunitárias; 6) no traba-

lho: a falta de oportunidade de trabalho e renda 

para os jovens, a dificuldade dos integrantes da 

comunidade de entrarem no mercado de trabalho e 

falta de incentivo e espaço para o desenvolvimento 

da economia solidária; e, na habitação, falta de 

moradias para famílias de baixa renda.  

Demandas da Comunidade  

O próximo passo foi  identificar as demandas em cada área. O resultado da discus-
são foi o seguinte: 

1) na segurança pública, a implantação do policiamento comunitário, ampliação 
dos espaços para os projetos na Base do Pronasci e reforçar a integração dos projetos de prevenção à vio-
lência e segurança; 

 2) na saúde, melhorar e ampliar o atendimento médico nos Postos de Saúde;  

3) no meio-ambiente, infraestrutura e serviços, a demanda é 
por ampliação da pavimentação das ruas e a implantação do projeto 
de macrodrenagem da região para diminuir  os danos das enchentes;  

4) na educação, ampliação das vagas de ensino médio, esco-
la técnica, creches comunitárias, escola de educação infantil em tur-
no integral e vagas em cursos de ensino superior;   

5) nas relações comunitárias, campanha de conscientização 
de fortalecimento dos processos comunitários e solidários;  

6) no trabalho, ampliação da política de oportunidades de 
trabalho e renda, com prioridade para a economia solidária; e,  

7) na habitação, investir no Programa Minha Casa Minha 
Vida, para as famílias de baixa renda.  
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POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ 

SANTO AFONSO 

Na sequência do processo foi realiza-
da uma reflexão sobre a capacidade instalada na 
região, visualizando  as entidades, atividades, pro-
jetos e serviços que possuem potencialidade de 
contribuir com  as demandas coletivas da comuni-
dade.  

Primeiramente foram listados os servi-
ços públicos: Uma Unidade Básica de Saúde—
UBS, seis escolas municipais de ensino funda-
mental, duas escolas de ensino médio ( uma esta-
dual e outra municipal); o Centro de Referência de 
Assistência Social —CRAS;  a Sociedade de As-
sistência socioeducativa — SASE e a Base do 
PRONASCI, onde funcionam os projetos, com boa 
infraestrutura, sendo referência para os morado-
res na busca de informações e de serviços públi-
cos . Os projetos do PRONASCI em execução no 

Território de Paz: Mulheres da Paz, PROTEJO, 
Justiça Comunitária, PELC, Farol, Praça da Ju-
ventude, Micro Projetos da Cultura, Posto Móvel 
Policiamento Comunitário; Pró-Jovem Adolescente 
e Economia Solidária na Prevenção á Violência 
(SENAES/MTE —Guayí). 

A seguir foram listados os organizações sociais e 
os  projetos comunitários existentes no território:  
Associações de Moradores do Bairro Santo Afon-
so, Vila Palmeira, Marrocos, Marte e Prado; Cen-
tro Marista Madre Regi-
na; Associação Benefi-
cente Floresta Imperial; 
Centro de Apoio a Me-
ninos e Meninas; Nú-
cleo Amigo da Criança; 
Escolinha de Futebol 
Santo Afonso e Conse-
lho Comunitário de Pre-
venção à Violência. 

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À 

VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O TERRITÓRIO DE PAZ SANTO AFONSO 

 Novo Hamburgo escolheu como Territó-

rio de Paz o bairro Santo Afonso que fica na 

região 4 do Orçamento Participativo e abriga 

23 mil novo-hamburguenses. Além do bairro 

Santo Afonso, abrange as vilas Campos, Ode-

te, Medianeira, Palmeira, Marte, Marrocos, Lo-

teamento Novo Nações e Kroeff.  

Território de Paz  Santo Afonso — Novo Hamburgo 

 Por fim, com o quadro organizado, foram escolhidas e avaliadas as de-

mandas prioritárias, apontado encaminhamentos e ações a serem  realizadas. 

Foram hierarquizadas as demandas e escolhida as quatro primeiras priorida-

des, cuja síntese  é apresentada a seguir: 

1. Saúde: 

Demanda: Melhorar e ampliar atendimento médico no Posto de Saúde; 

Ação: Apresentar a demanda aos Conselheiros da região e pautar no Conselho Municipal de Saúde. 

2. Trabalho e Renda: 

Demanda: Criar oportunidade de trabalho e renda para jovens sem experiência;  

Ação: Investir na organização de empreendimentos econômicos solidários, buscar parceiros para a for-

mação e qualificação dos jovens e articular com as escolas da região; 

3. Habitação: 

Demanda: Articular o Programa Minha Casa Minha Vida para as famílias que estão em áreas de riscos; 

Ação: Organizar uma Cooperativa Habitacional e mapear as áreas dis-

poníveis.  

4. Segurança Pública: 

Demanda: Ampliar a ação do policiamento comunitário e a integração 

com os projetos de prevenção. 

Ação: Reunião com o Coordenador Municipal do PRONASCI. 



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  

 Rua José do Patrocínio, 611 — Cidade Baixa — POA— 

www.guayi.org.br   —  (51) 3212-7178  — seguranca@guayi.org.br 

CONSELHO  COMUNITÁRIO 

DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA 

E  DESENVOLVIMENTO LOCAL   

SANTO AFONSO 

APOIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO 

  Durante a execução 

do projeto foi constituído um 

empreendimento econômico 

solidário com jovens da co-

munidade, que estão consti-

tuindo um  núcleo de trabalho 

e geração de renda, no seg-

mento de tênis, mochilas e 

acessórios. O empreendimen-

to está incubado na Base do 

Pronasci. A ação está sendo executa-

do em parceria com o Governo Muni-

cipal e a COOPERJET — Cooperati-

va de Geração de Renda e Trabalho 

Ltda, que produz a marca VILAJET.  

Este processo contempla a formação 

para organização e gestão, capacita-

ção técnica, investimento produtivo 

e elaboração de um Plano de Susten-

tabilidade. 

GERAÇÃO DE RENDA COM ECONOMIA SOLIDÁRIA  - Núcleo de Jovens  Santo Afonso 


