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RESUMO  
 
A favela é um espaço urbano criminalizado, onde vivem 
pessoas que ao longo da história se desenvolveram à margem 
da sociedade. Esta pesquisa buscou conhecer esta fase da 
nossa história, bem como apresentar o trabalho do Projeto 
Raízes Locais desenvolvido pela Associação Brasileira Terra 
dos Homens, localizada na Comunidade da Mangueirinha no 
município do Duque de Caxias. Tais objetivos foram 
alcançados por meio de uma abordagem qualitativa tendo 
como base a observação participante considerando que a 
instituição compõe um campo de estágio do curso de Serviço 
Social da Faculdade de Duque de Caxias. 
  
Palavras-chave: Território. Mobilização comunitária. Cidadania 
participativa.  

   
ABSTRACT 

 
The favela is an urban space criminalized, home to people who 
throughout history have developed the margins of society. This 
research aimed to discover this stage of our history as well as 
present the work of Local Roots Project developed by the Brazilian 
Association Land of Men, located in the Community of Mangalore 
in the city of Duque de Caxias. These objectives were achieved 
through a qualitative approach based on participant observation 
considering that the institution makes up a course of training field 
of Social Work at the University of Duque de Caxias. 
 
Keywords: Territory. Community mobilization. Participatory 
citizenship. 
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I - Introdução  
 
 

A presente pesquisa tem como eixo principal a discussão de territórios, comunidades e 
o surgimento das comunidades no Estado do Rio de Janeiro, enquanto espaço criminalizado 
para os moradores que lá habitavam e os preconceitos vivenciados por eles, além da 
intervenção do Estado no interior desses espaços, tendo como objetivos apresentar o 
trabalho desenvolvido pela  Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH), localizada na 
favela da Mangueirinha, estabelecida  no Município de Duque de Caxias-RJ.  

Na Mangueirinha, esta instituição desenvolve o Projeto Raízes que consiste em 
promover o direito à vida familiar e comunitária de crianças e adolescentes cujos direitos 
foram violados, através de valorização e reforço do papel da família e da comunidade.   

Por fim, traz reflexões sobre a relevância da mobilização e o trabalho da Associação 
Brasileira Terra dos Homens na Mangueirinha, a qual tem uma perspectiva de interação 
com a comunidade para o desenvolvimento de uma representatividade política em um 
trabalho diário, tendo como proposta central “tornar a comunidade proativa” na identificação 
das suas necessidades e na busca de soluções para as demandas comunitárias nas 
temáticas de saúde, educação, segurança habitação, meio ambiente, cultura e lazer. 
 
II - Contextualização da Favela enquanto espaço sócio-histórico  

 
          

Para Valladares (2000), no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passa a 
assumir novas mudanças determinadas por questões econômicas e ideológicas. O que 
permite comparar os cortiços às “semente de favela“, iniciando o processo de favelização 
provocadas pela ocupação ilegal dos morros.  

A partir de 1930, a habitação passou a ser tratada como questão social. O então 
presidente Getúlio Vargas decretou a Lei do Inquilinato, facilitando o acesso ao lote próprio 
e iniciou uma significativa produção de conjuntos residenciais, por meio das Caixas e 
Institutos de Aposentadoria e Pensões e da Fundação da Casa Popular, primeiro órgão 
federal específico voltado para a produção de moradia popular.  

Nesse processo, a diferenciação espacial se torna acentuada entre as áreas mais 
providas, transformadas cada vez mais em centros de negócios e de residências das 
classes dominantes, enquanto as áreas menos providas de condições básicas de moradia e 
urbanização eram destinadas às camadas mais pobres. 

 
O processo de ocupação das áreas de favelas demonstra ainda que a luta de classe 
se reproduz e se insere com uma particularidade no espaço territorial da cidade. A 
lógica capitalista, no entanto, perpassa todos os processos da vida social e política. 
Continuando a impor sua dominação mesmo quando os movimentos populares 
obtêm, por algum tempo, a apropriação de um espaço residencial particular, finda 
que a urbanização das favelas, segundo planejamento estatal, beneficie seus 
moradores, não deixara de significar uma forma de submeter essas áreas ao 
controle e a lógica capitalista. (GOMES, 2003, p.176). 

 

 
Constatamos que a segregação sócio-espacial tem suas raízes na própria formação 

brasileira, consequência da relação estabelecida pelo trabalho e ambiente de moradia, ou 
seja, a partir da urbanização rápida provocada pela industrialização. O que fez com que o 
poder público oferecesse condições para estabilização do processo industrial, porém não 
tinha a mesma preocupação com o crescimento populacional nas áreas mais pobres, 
agravando assim  a questão espacial como questão social4.   
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No inicio dos anos de 1960, alguns dos moradores das favelas, reconhecendo-se 
como sujeitos coletivos, formularam uma proposta de ação para lutar pelos direitos civis 
negados, buscando lutar por melhores condições de vida, tornando-se alvo crescente das 
ações repressivas da ditadura. Dentro dessa lógica, na segunda metade de 1960, o trabalho 
realizado pelo Estado focava-se em programas de remoção de favelas, sendo uma 
tendência de abordagem conservadora, pois sua tarefa principal era eliminar as favelas do 
Rio de janeiro. 

De acordo com Gomes (2005), em 1964 criou-se o BNH (Banco Nacional de 
Habitação) como objetivo de atender a população de baixa renda, surgindo um sistema 
financeiro com fontes estáveis de recursos, como o FGTS- (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço). Sem subsídios diretos, o acesso dos mais pobres ao financiamento se 
inviabilizou e as favelas e os loteamentos periféricos foram o destino das construções das 
casas oferecidas para a população de baixa renda. Conjuntos habitacionais sem qualidade, 
indiferenciados, criaram a falsa ideia de que a habitação popular não podia ser compatível 
com uma boa arquitetura. 

Dessa forma, as favelas passam a constitui-se enquanto principal alternativa de 
moradia das classes populares, mesmo estando esses grupos inseridos no mercado formal 
de trabalho, recebendo salários precários para suprir suas necessidades básicas (Gomes 
2005). Por outro lado, nesse mesmo contexto social, existe um considerável contingente de 
trabalhadores excluídos do mercado de trabalho formal, que são obrigados a trabalhar na 
informalidade, dificultando ainda mais o acesso a uma série de benefícios sociais, 
principalmente o direito à moradia.  

Na década de 1970 e 1980, os chamados movimentos sociais urbanos denunciavam 
péssimas condições de vida nos espaços de moradia pela falta de serviços públicos nestas 
áreas. Esse questionamento apresentou a caracterização da questão urbana no Brasil e 
favoreceu a articulação explicita dessa questão à habitação derivada das contradições 
geradas pelo desenvolvimento do capitalismo.  

No final dos anos 70 os movimentos sociais urbanos no Brasil eram particularmente 
vinculados às práticas da igreja católica, na ala articulada à teologia da libertação (Gohn, 
2008). A denominação buscava contrapor os movimentos sociais expressos no modelo 
clássico das sociedades amigos de bairro ou associação de moradores, o que era uma 
diferença entre prática social e uma organização de comunidade local de maneiras distintas. 

Agregando ainda o surgimento de grandes centrais sindicais, o aparecimento de 
entidades aglutinadoras dos movimentos sociais urbanos, especialmente no setor da 
moradia; e fundamentalmente o surgimento e o crescimento do que viria a ser quase uma 
substituta dos movimentos sociais nos anos 90: as ONGs – Organizações Não 
Governamentais.     

 
III – O impacto do trabalho da Associação Brasileira Terra dos Homens e o Projeto 
Raízes Locais  

 
 

A Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) é uma instituição independente, 
sem fins lucrativos, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 
pessoal ou social, promovendo a reintegração familiar e comunitária. A ABTH localiza-se no 
Centro do Rio de Janeiro e também localizada na Comunidade da Mangueirinha, que faz 
parte da região metropolitana situada ao norte da cidade do Rio de Janeiro denominada 
Baixada Fluminense, subordinada ao Município de Duque de Caxias.  

A Mangueirinha amplia-se com outras três comunidades (Sapo, Santuário, Corte Oito), 
formando o complexo Vila Centenário que tem aproximadamente 25.000 habitantes, e neste 
espaço é desenvolvido todo o trabalho social da ABTH com crianças, adolescentes e suas 
famílias.  



 

 

 

                  

É visível a ausência de serviços de saúde, educação, segurança, lazer, assim como 
saneamento básico. O desemprego atinge muitos moradores e o baixo nível de escolaridade 
restringe ainda mais as oportunidades de emprego e de geração de renda. 

Segundo a ABTH (2011), como a maioria das favelas da cidade do Rio de Janeiro, a 
população local da Mangueirinha convive com a presença significante do tráfico de drogas, 
sendo alvo frequente de invasões policiais e intervenções, que geralmente resultam em 
apreensão de drogas na comunidade. Neste contexto, as crianças e os adolescentes são as 
primeiras vítimas, pois estes são confrontados a situações muito violentas e expostos ao 
domínio do chamado “poder do tráfico”, que frequentemente os utiliza como entregadores de 
drogas. Com “o trabalho” deles, os líderes do tráfico ganham dinheiro e são temidos pela 
população, tornando-se um referencial, ainda que negativo, e propicia a inserção desses 
jovens no grupo dos traficantes, pelo fato que estes se espelham no que está mais perto da 
sua realidade.  

A partir dessa realidade, verifica-se uma baixa participação política e comunitária na 
Mangueirinha, considerado inexistente, o que torna comum a dependência da população em 
relação às lideranças políticas que exercem uma espécie de controle, que é forjado a partir 
dos problemas sociais existentes e mantido em função da distribuição de bens materiais e 
prestação de serviços caracterizados como “favor”, reproduzindo o “assistencialismo” e do 
favorecimento promovem determinadas indiferenças da comunidade em relação às 
possibilidades de engajamento político, e, sobretudo, colabora para o distanciamento dos 
próprios moradores da força de mobilização coletiva e do exercício da cidadania que 
possuem, para que seus direitos sejam respeitados.  

Na visão da ABTH (2011), os grupos dominantes utilizam-se desses meios para 
distanciar a participação dos moradores nas decisões políticas, sabendo que esta população 
bem informada será capaz de distinguir entre direito e favor, fazer suas escolhas com censo 
coletivo que valorize o interesse pelo bem comum e afastar os que procuram as funções 
públicas para promover seus interesses particulares, pois, em geral, essas ações têm como 
resultante a desvalorização da pessoa humana, atrelada a uma assistência na maioria das 
vezes de forma fragmentada, por meio do favor e do clientelismo, produzindo uma cidadania 
oposta, ou seja, 

 
embora permitam o acesso a certos bens e serviços, não configuram uma relação 
de direito social. (...) Na ausência de mecanismo de democratização do poder e de 
participação política ampliada, forjou-se uma cidadania deformada. A cidadania real 
implica igualdade social, associada à participação e ao controle social. A concepção 
liberal de cidadania coaduna-se com o reconhecimento de que iguais em direitos 
formais sejam socialmente desiguais. (GOMES, 2003: p.173). 

 
Diante deste cenário, concordamos com a visão de Montaño (2007) ao afirmar que as 

ONGs assumem os papeis de captador de recursos e articulador, ao lado dos movimentos 
sociais, além de transferir para estes os recursos captados de organismo estrangeiros. 

Por sua vez, constatamos também que o terceiro setor não tem condições de 
autofinanciamento e dependem da transferência de fundos públicos e privados para o seu 
funcionamento mínimo. O que fundamentam essas parcerias consiste na real redução de 
gastos sociais pelo Estado, tornando-se uma fonte de transferência de responsabilidade no 
trato social para as ONGs que prestam serviços precários e pontuais em locais que o poder 
público não chega, tendo como características uma função social para as respostas ás 
necessidades sociais da população local. 

Cabe destacar que a ABTH é uma organização não governamental cuja fundação 
remonta a 1982, quando uma ONG suíça, Fondation Terre dos Homens- AideàI`Enfance, 
lança o programa de adoção tardia e inter-racial internacional no Rio de Janeiro, tendo como 
a missão promover o direito à vida familiar e comunitária de crianças e adolescentes, 
principais beneficiários, através da valorização e reforço do papel da família e da 
comunidade, cujos direitos foram violados.  



 

 

 

                  

Em 1997, a ABTH, denominada também a seguir de Terra dos Homens, torna-se uma 
associação autônoma e independente em três eixos: acompanhamento das crianças, dos 
adolescentes e de suas famílias no Estado do Rio de janeiro; difusão da metodologia em 
nível nacional e internacional. Nesses 15 anos, a associação efetivou dezenas de projetos 
em parceria com autoridades federais dos diferentes estados e municípios, cujas prioridades 
eram as necessidades específicas das populações locais. Em 2003, Terra dos Homens foi 
reconhecida como entidade de Utilidade Pública federal e, em 2006, de utilidade Pública do 
Estado do Rio de Janeiro e entidade beneficente de Assistência Social. (ABTH, 2011). 

As crianças e adolescentes assistidos pela ABTH encontram-se afastados ou em vias 
de afastamento de suas famílias, residem em instituições ou sobrevivem nas ruas do Rio de 
Janeiro ou encontram-se também em risco ou já são vítimas de exploração sexual, trabalho 
forçado, violência doméstica ou dependência de drogas. A promoção da convivência familiar 
e comunitária é fundamental para favorecer um bom e completo desenvolvimento dessas 
crianças e adolescentes. De acordo com a própria instituição: 

 
o projeto “Promoção da participação ativa e cidadã de crianças e adolescentes no 
âmbito do Projeto Raízes Locais” desenvolvido na comunidade da Mangueirinha – 
município de Duque de Caxias, região da Baixada Fluminense, zona norte do Rio de 
Janeiro – faz parte de um programa integrado com o prazo de execução  de cinco 
anos, denominado “Raízes Locais”, que visa criar um apoio eficaz e oferecer novas 
oportunidades as crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e de 

vulnerabilidade social e suas famílias. (ABTH, 2003. p.4). 
 
 

A Associação e a Fundação Bernard Van Leer realizaram uma pesquisa com o 
objetivo de fazer um levantamento socioeconômico e sociopolítico da comunidade da 
Mangueirinha e identificar as principais características do cotidiano das famílias em situação 
de rua e/ou vulnerabilidade e de exclusão escolar (ABTH, 2009). 

Por meio da pesquisa foi identificada a grave carência na área de educação infantil, 
mais especificamente na ausência de uma malha suficiente de creches e pré-escolas, fato 
que fundamenta a escolha da Mangueirinha como foco de implementação do projeto “Da 
Rua para a Escola”. 

Os dados copilados e sistematizados pela ABTH (2009) serviram de base para 
elaboração de uma proposta de intervenção-projeto. Esse projeto teve como foco as 
variadas demandas da comunidade no âmbito educacional e, para tanto, envolveu a 
participação de crianças, pais, escolas, líderes locais e da comunidade em geral, dando 
prioridade à transição da casa na vida das crianças e adolescentes em situação de rua e/ou 
evasão escolar, para o convívio familiar e comunitário.  

A partir da realização da pesquisa acima citada, surge o Programa Raízes Locais, 
desenvolvido junto à comunidade Mangueirinha para unir esforços visando a oferecer 
possibilidades variadas para a população enfrentar a violência e o abandono dentro da 
comunidade e assim transformar sua realidade. Este programa foi desenvolvido em 
prosseguimento à publicação, em 2006, do “Plano Nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”. 

De acordo com ABTH (2011) o Programa Raízes Locais fundamenta-se em quatro 
pilares complementares: apoio psicossocial, desenvolvimento da participação ativa e cidadã 
por parte dos jovens, desenvolvimento de atividades geradoras de renda, além da 
mobilização política e comunitária.  O objetivo é por em pratica as diretrizes do plano 
nacional, concentrada na priorização de uma vida familiar e comunitária. A execução, o 
acompanhamento e a avaliação da validade dessa metodologia permitirão sua aplicação na 
esfera das políticas públicas. 

O trabalho da ONG consiste em promover a proteção básica às crianças, 
adolescentes e suas famílias. Além dessa proposta, tem como objetivo fortalecer a 
comunidade da Mangueirinha para a conquista de direitos e, consequentemente, a 
cidadania dos moradores locais, sabendo que não deve substituir a ação estatal, mas 
apenas torna-se uma parceira, buscando atuar como articuladora nesse processo. 



 

 

 

                  

 
IV - Mobilização e o trabalho da Associação Brasileira Terra dos Homens na 
Mangueirinha 

 
 
Para a ABTH (2013), o pauperismo verificado nas favelas está diretamente ligado às 

expressões da questão social, nitidamente representado pela exclusão social caracterizada 
pelo perfil de descaso do poder público nas comunidades, que se configuram historicamente 
como lugar que tem uma ocupação desordenada em barracos ou habitações muito 
precárias, ruas esburacadas, lixo acumulado, água parada, falta de saneamento básico 
entre outros. Embora seja um espaço considerado precário, principalmente do ponto de 
vista da infra-estrutura urbana, a favela representa para os seus moradores a conquista de 
um sonho: a realização do acesso ou conquista da moradia. 

A imagem que criminaliza a favela, impregnada pelo senso comum que se construiu 
ao longo de décadas sobre este espaço, favorece a banalização de certas práticas 
coercitivas dos órgãos de segurança e até mesmo a ausência destes, que utilizam o abuso 
de poder e de violência extrema, em desrespeito aos direitos humanos dos cidadãos que 
residem nas comunidades carentes. Percebe-se que a presença do Estado nestas 
localidades se dá pela força policial de forma repressiva, reafirmando uma política de 
enfrentamento à questão social como necessidade de ajustamento e combate às 
“anomalias” e todo o tipo de desordem. Isto corrobora, em última instância, para justificar 
também a precariedade da intervenção estadual nesses espaços. 

Estabelece Benvenuto (2014, p.52): 

 
A repressão recorrente ao morador do morro e seu estilo de vida constitui parte de 
uma disputa pelo imaginário e por território na cidade do Rio de Janeiro. A violência 
material e simbólica sobre este morador constitui um mecanismo que, 
simultaneamente, desqualifica um determinado ponto de vista sobre a cidade e 
promove justificativa à ocupação e repressão nas favelas. O discurso calcado na 
“cidade partida” fornece legitimidade a uma pressão constante pela “periferização” 
do individuo culturalmente indesejado no centro, cedendo espaço para um 
determinado projeto no qual o favelado não faz parte. 

 

 
O autor, acrescenta ainda que os indivíduos praticamente são “obrigados” a viver em 

comunidades carentes, tendo em vista a falta de recursos financeiros que os impede de se 
apropriar de bens e serviços, tal qual a moradia nas áreas mais valorizadas da 
cidade(Benvenuto, 2014). Via de regra, as políticas e ações para estes grupos são 
embasadas não somente na determinante ausência material que experimentam, ou seja, o 
fato de terem “bolsos vazios”, no sentido econômico, sendo percebido também a partir de 
um “esvaziamento” de sua consciência de cidadão, o que pressupõe em alguma medida 
uma influência direta em sua concepção de cidadania. 

Diante desse quadro é que a mobilização comunitária torna-se um espaço em que há 
um processo de busca de autonomia e de reconhecimento dos mecanismos locais, com o 
compromisso na busca de uma política de respeito e reconhecimento dos direitos humanos, 
comprometimento com a transparência de informações, ou seja, um espaço de 
reconhecimento dos direitos e da cidadania social da população, que reside na favela da 
Mangueirinha. O objetivo desse eixo de trabalho no Programa Raízes Locais é “promovera 
proatividade e a cidadania participativa”, segundo a proposta de trabalho da ABTH( 2002), 
através do conhecimento de direitos sociais, acessos aos serviços públicos e a busca de 
soluções para as demandas coletivas da comunidade.   

Dentro de uma perspectiva de interação com a comunidade para o desenvolvimento 
de uma representatividade política e um trabalho diário, tem-se como proposta central 
“tornar a comunidade proativa” na identificação das suas necessidades e na busca de 
soluções para as demandas comunitárias nas temáticas de saúde, educação, segurança 
habitação, meio ambiente, cultura e lazer. 



 

 

 

                  

A mobilização desenvolvida pelo Projeto Raízes na Mangueirinha tem como prioridade 
criar um grupo na sede da instituição e manter reuniões que ampliem reflexões sobre as 
necessidades comunitárias, tais como: saneamento básico, abastecimento de água, 
segurança, entre outros. São realizados também eventos comunitários que tornem os temas 
de cunho coletivo cada vez mais populares, estimulando a formação de grupos de 
lideranças jovem e adulto para o eixo mobilização. 

Pautada nesses direitos garantidos por Lei, o Programa Raízes Locais (2009), tem 
como ações: 

 
Promover espaços para informação e reflexões sobre temas relevantes 
relacionados às demandas comunitárias;  
Dinamizar o Fórum Comunitário com os usuários do projeto e atores locais em 
outros espaços além das instalações o Programa Raízes Locais como forma de 
disseminar a cultura de pensar coletivamente e mobilizar a população da 
comunidade. 
Realizar eventos comunitários que sejam oportunidades de celebração com datas 
comemorativas relacionadas á cultura, ao folclore e a reflexão de temas que 
atravessam a qualidade de vida da comunidade, organizados de forma lúdica 
favorecendo momentos de lazer e descontração. 
Realizar o bazar Comunitário gerenciado pelas famílias usuárias, como uma 
alternativa ao consumo de itens que são recebidos por doações, permitindo a 
autonomia e a escolha com preços simbólicos e correspondentes aos orçamentos 
dos consumidores locais, num evento com música e poesia. 

 

 
Essas ações têm como foco a criação de mecanismos que venham a garantir a 

participação da comunidade em espaços políticos, buscando a qualidade de vida da 
população. Dessa forma, para o Projeto Raízes, é fundamental promover ações para 
capacitação e requalificação dos moradores com a finalidade de promover a emancipação 
dos mesmos na sociedade. Sendo assim, do ponto de vista da instituição que abriga esse 
projeto, através da participação comunitária, nesses moldes, pode-se desenvolver uma 
consciência de classe social e do verdadeiro lugar dos moradores da Mangueirinha perante 
a força da ideologia dominante. 

Em 2014, a ABTH atende um quantitativo de cento e oitenta e cinco crianças e suas 
famílias, dentro da proposta desenvolvida pelo Programa Raízes Locais desde 2008, que 
reúne projetos e ações convergentes e complementares para o desenvolvimento familiar e 
comunitário na favela da Mangueirinha. 

 Os profissionais que compõe o quadro da equipe são: uma assistente social, pela sua 
capacidade teórica e prática para lidar com as demandas apresentadas neste contexto 
social, em que residem a população em situação de vulnerabilidade social, sendo este o seu 
público alvo de intervenção; uma psicóloga, que também é a coordenadora do projeto; duas 
pedagogas; o Coordenador do projeto, que é a segunda pessoa que responde pelo projeto e 
na ausência da coordenadora geral; duas jovens moradoras da comunidade, que atuam 
diretamente com o protagonismo infanto-juvenil; um técnico administrativo e diversas 
colaboradoras, que são moradoras da comunidade, são assistidas pelo projeto e também 
fazem parte da equipe.     

A ABTH (2014) relata que os dados do atendimento social são contabilizados a partir 
do instrumento utilizado pelas assistente social e a psicóloga, que é a escuta, no espaço 
reservado para esse tipo de atendimento.A partir desse instrumento, os profissionais trocam 
suas opiniões e passam a buscar soluções para as demandas apresentadas e também, 
através das palestras, grupos reflexivos, dinâmica de grupos, reuniões semanais do eixo 
mobilização comunitária, passam a levantar questões das necessidades da comunidade, 
que torna um meio relevante para a contribuição da viabilização dos direitos e, 
principalmente, a conscientização dos moradores locais.  

Diante das demandas que são postas pela comunidade, os profissionais que estão 
envolvidos com a proposta do Programa Raízes Locais articulam-se no sentido de 
estabelecer parcerias com instituições para socializar as informações e que vão contribuir 



 

 

 

                  

para o desenvolvimento da comunidade. Porém há um fator que limita esta articulação com 
as redes locais, que é o fato de a comunidade estar inserida em um local onde o poder 
paralelo impera. 

A partir dessa realidade, alguns órgãos públicos que estão ligados diretamente às 
questões da criança e adolescentes não se fazem presentes, na verdade o único órgão 
público que mais aparece na comunidade é a polícia, que também limita o trabalho da 
instituição, pois quando ocorrem operações policiais a ABTH precisa paralisar suas 
atividades, pelo fato de que não pode colocar em risco a vida das crianças, dos moradores e 
da equipe que trabalha na instituição. 

A instituição atende a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio 
do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, busca promover a autonomia e o 
protagonismo social no intuito de alcançar alternativas para o enfrentamento da realidade, 
através de oferta de serviços da proteção social básica e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania. 

Observa-se que os fortalecimentos dos vínculos familiares, a defesa dos direitos ea 
convivência familiar e comunitária são grandes desafios. Para responder esses desafios o 
profissional tem que buscar as políticas da Assistência Social, para estruturar, apoiar a 
família nas suas funções de proteção e socialização do usuário. 

As reuniões socioeducativas visam a fomentar momentos de reflexão, informações e 
debates, acerca de temas de interesse geral, oportunizando assim o acesso às informações 
sobre direitos e a participação cidadã, estimulando o desenvolvimento pessoal e social.  Nas 
reuniões são abordados eixos como: saúde, família, direitos sociais, descumprimentos dos 
programas de transferência de renda, cidadania e outros. 

 
V – Considerações Finais  

 
A partir da pesquisa reafirmamos a necessidade de respeitar cada e qualquer sujeito 

morador de favela e suas culturas, na maneira ou forma como se expressam, pois isso 
equivale a respeitar a integridade física e espiritual dessas pessoas como seres humanos. 
Um importante traço cultural por excelência, que é a linguagem histórica, reflete uma 
sociedade e por esta é refletida. Por meio dela é possível perceber não só a maneira como 
a comunidade age na realidade e se comunica, mas também a maneira pela qual se 
organiza se estruturam e hierarquizam essa realidade. 

O histórico das condições da existência da aceleração industrial ocasionou uma 
degradação das condições de moradia, ao lado das desigualdades sociais e ao crescimento 
relativo à pauperização. O processo de urbanização acelerado para a expansão da 
industrialização resultou em uma intensa concentração espacial da pobreza. Diante desse 
quadro, as favelas surgiram a partir do crescimento populacional nas áreas mais pobres, 
agravando assim a questão urbana. 

Outro aspecto histórico importante destacado consiste no processo de 
desenvolvimentismo do Brasil, que tinha como meta o crescimento econômico acelerado e a 
superação do atraso.  

As determinações sociais que estão enraizadas na trajetória de vida dos indivíduos 
que moram em comunidades carentes, em muitos casos têm como consequência a 
delimitação dos sonhos, alimentando a ideia de que suas conquistas estão muito longe do 
seu alcance.  

Por meio da observação participante foi possível observar que, principalmente, no eixo 
mobilização comunitária, na favela da Mangueirinha e no Programa Raízes Locais, não há 
uma adesão significativa dos moradores locais. Tal afirmação baseia-se nas expressões da 
questão social presentes na comunidade, mas diferem-se dos grupos mais vulneráveis que 
habitam o mesmo local, seja pelo fato da baixa escolaridade ou por estarem fora do 
mercado de trabalho formal. A ausência de políticas habitacionais prejudica a vida das 
pessoas que residem nesses territórios, pois geralmente suas moradias estão situadas em 
áreas de risco ou são impróprias para a construção de moradias. A falta de alternativas 



 

 

 

                  

habitacionais para a população pobre é caracterizada pela tolerância do Estado, que se 
torna o grande responsável nesta dinâmica da ocupação ilegal. Estas ocupações são 
aceitas quando não interferem no mercado imobiliário, ou seja, as áreas mais valorizadas da 
região são destinadas para as pessoas que podem pagar por elas.  

A ausência de boas condições materiais de sobrevivência e a exclusão social 
caracteriza uma miséria profunda, uma possibilidade de indigência acelerada, que 
transforma a maneira negativa de hábitos, costumes, sociabilidade e a forma de viver e de 
se relacionar, limitando outras possibilidades e construindo a ideia que não é possível sair 
dessa situação. 

Dentro dessa lógica, a pobreza torna-se o retrato do lugar por ela habitado, 
configurando que a sociedade e os próprios moradores acabam acostumando e tolerando a 
pobreza sem reagirem à sua proliferação e acabam contribuindo para com a própria 
exclusão social, econômica e política. Verifica-se a predominância de um perfil de ações 
sociais de cunho assistencialista, desenvolvidas na maioria das vezes pelos políticos locais. 
Diante desse quadro a população não tem consciência de definir o que é direito e passa a 
receber seus direitos como favor. 

Constata-se que a mobilização comunitária pode estrutura-se enquanto um caminho 
para a intervenção profissional, a qual venha a possibilitar o reconhecimento dos direitos e 
da cidadania social dos moradores, sendo focada na promoção da proatividade e da 
cidadania participativa, através do conhecimento dos direitos sociais, acesso aos serviços 
públicos e a busca de soluções para as demandas coletivas da comunidade. 

Nesse sentido, faz-se necessária a busca por alternativas de ações que sejam 
verdadeiramente coletivas, que estejam aliadas à dinâmica social na qual estão inseridos os 
moradores de favelas, respeitando suas particularidades e especificidades. Em função dos 
aspectos expostos acima, este trabalho não tem a pretensão de esgotar este tema de tanta 
relevância para a sociedade pós-moderna, mas fomentar uma discussão e reflexão sobre a 
real situação dos moradores destas comunidades e o quanto ainda há se fazer, incluindo 
aqui os futuros assistentes sociais, de modo a contribuirmos para  a inclusão social plena 
desses cidadãos.  
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