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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 Pelotas, o Território de Paz Santos Dumont foi escolhido para a realização do Projeto Economia Solidária na Prevenção à Violência (GUAYÍ—SENAES/MTE—PRONASCI/MJ), a partir de uma
articulação com a Prefeitura Municipal e a sua execução conta com a parceria de organizações comunitárias e da comunidade local.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Durante a execução das atividades do Projeto no Território de Paz Santos Dumont, 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 comunitáReunião Comunitária - Santos
Dumont —Pelotas
rias, 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 de 2012.
A seguir a síntese das discussões comunitárias.

5) em relação à violência foram
destacados a inexistência de ações integradoNo primeiro momento ras de prevenção á violência e enfrentamento
foram apontados os ao tráfico e consumo de drogas;
principais problemas pa6) nas relações comunitárias, foi
ra melhoria da vida codestacado a fragilidade da atuação coletiva na
munitária do Território de
organização e ação das entidades comunitáPaz. A discussão aprerias;
sentou um conjunto de
7) na área de esporte e lazer, foi
temas e situações, resumidas nas áreas temáapontado a falta de áreas de lazer, praças e
ticas a seguir:
equipamentos para crianças e jovens;
1) na saúde, foi destacado a insufi8) na segurança pública, foram
ciência das fichas de atendimento no posto de
saúde e a falta de dentista e médicos especia- apontados a insegurança pela violência contras pessoas, pelo tráfico de drogas; e, a deficilistas;
ência no policiamento ostensivo e comunitário.
2) na educação, foram listados a
pouca oferta de educação infantil;
Santos Dumont—Pelotas

Problemas e dificuldades

3) no meio-ambiente, infraestrutura e serviços, foram listados a deficiência do
saneamento básico, ruas esburacadas, iluminação pública precária e a ausência do poder
público na área da infraestrutura;
4) no trabalho, pessoas desempregadas e falta de oportunidades de geração de
trabalho e renda para jovens;

Reunião

Território de Paz Santos Dumont —Pelotas
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O TERRITÓRIO DE PAZ SANTOS DUMONT

A comunidade Santos Dumont é um Território
de Paz do projeto “Economia Solidária na Prevenção à
Violência no RS”. Essa definição ocorreu a partir de uma
ampla discussão com o governo municipal, por meio do
POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO DE PAZ
SANTOS DUMONT

Comitê Municipal para a Prevenção à Violência (PPV).
Aproximadamente 2.400 moradores vivem na Santos
Dumont, que está situada no bairro Três Vendas, conhecido pela presença do presídio regional de Pelotas e da
unidade regional da FASE. Ela é uma das 20 áreas de
vulnerabilidade social apontadas pelo PPV.
to Espírita Lar de Jesus, a Escola Lar de Jesus, a Abelupe – Associação Beneficente Luterana de Pelotas e, a
Escola de Educação Infantil Bom Pastor. Existe também a Associação de Moradores, dois clubes de futebol— Santos e Força Jovem - e empreendimentos de
economia solidária como a VDC Produções.

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 da comunidade. Primeiramente foram listados
A região destaca-se por pequenos comércios e
os serviços públicos: uma escola de ensino fundamental pequenos empreendimentos individuais e tem proximie creche, Unidade Básica de Saúde, com 2.800 pessoas dade geográfica com um dos maiores macro atacados
cadastradas, Presidio Regional de Pelotas, Unidade Re- de município.
gional da Fundação de Apoio Sócio Educativa do Estado—FASE e o Programa de Prevenção à Violência do
município—PPV.
A seguir foram listados as organizações sociais
e os projetos no território. Em síntese foram destacados
a presença de várias igrejas e matrizes religiosas ; religiões de matriz africana, espíritas, pentecostais
(evangélicas), luterana, e católica. Também há o Institu-

Articulações Comunitárias dos
Agentes do projeto no Território

O PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
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: Desenvolver política de estimulo a qualificação profissional com a juventude, com vistas a inclusão produtiva; apoiar a geração de trabalho e renda através da economia solidária e, fomentar o empreendedorismo individual e coletivo;
2. Educação
Demanda: ampliar as vagas na educação infantil;
3. Esporte e Lazer
Demanda: Construir equipamentos culturais, de esporte e de lazer na região para crianças e idosos;
4. Segurança Pública
Demanda: Fortalecer o policiamento comunitário; promover a integração entre comunidade e policia;
5. Comunidade
Demanda: Fortalecer a associação de moradores e a recuperação e utilização do
prédio da mesma pela comunidade;
6. Prevenção à Violência
Demanda: Implantar ações e programas de mediação de conflitos e de prevenção á
violência, a exemplo do Projeto Mulheres da Paz, realizado em outras cidades;
7. Meio-ambiente, infraestrutura e serviços
Demanda: Pavimentar as ruas da região e investir em saneamento básico;
8. Saúde
Demanda: Aumentar os médicos especialistas na Unidade Básica de Saúde.

Reunião do Projeto - Participação Dep. Eco Sol Prefeitura
Pelotas
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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 NO SANTOS DUMONT
“’MANIFESTO RAPP SUL”.

Durante a execução do
projeto foi constituído um empreendimento econômico solidário com integrantes da comunidade, que estão constituindo um núcleo de trabalho e geração de renda, denominado de Manifesto
Rapp Sul, sendo composto
por 10 jovens, com a finalidade de desenvolver trabalho e renda, através da ofer-

ta de produtos e serviços no campo
da produção cultural - edição de áudio e de vídeo, gráfica e serigrafia.
Durante o desenvolvimento do projeto o grupo
de jovem está realizando
o processo de organização do empreendimento,
através da consultoria da
Guayí nas áreas da administração,
organização, finanças, economia,
produção e comercialização.

